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Linha 6 do Metrô de São Paulo

A parceria público-privada (PPP) para a construção 
e operação foi uma das principais conquistas da 

Construtora Queiroz Galvão (CQG) e da QG Infra em 
2013. A Linha 6 terá 15,3 km de extensão e 15 estações.

Cidade de Ilhabela, Cidade de Paraty e P-63

O início das operações das unidades marcou  
o crescimento da atuação da Queiroz Galvão Óleo  

e Gás (QGOG) no mercado de FPSO  
(floating production storage offloading).

VLT Baixada Santista 

A CQG iniciou as obras do Veículo Leve sobre 
Trilhos, que vai ligar as cidades de Santos e São 
Vicente (SP). A nova conexão vai atender 70 mil 

usuários por dia, empregando 22 trens. 

Novos blocos exploratórios

Com a aquisição de oito novos blocos na 11ª rodada 
de licitações da ANP, a Queiroz Galvão Exploração

e Produção (QGEP) ampliou e diversificou  
seu portfólio. 

Destaques 2013  Principais Fatos
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Pier IV do projeto S11D (Vale)

A participação na construção do píer para o 
programa de logística da Vale, no litoral do 
Maranhão, foi outra conquista importante  

da CQG em 2013.

Latitude Suape

Um dos principais projetos lançados pela QGDI 
em 2013, o complexo corporativo e comercial 

compreende salas comerciais, um hotel  
e um mall com 3.500 m². 

Parques eólicos

Complexos da Queiroz Galvão Energias Renováveis 
(QGER) no Ceará entraram em operação em 2013 
e novas unidades estão sendo construídas no Rio 

Grande do Norte e no Piauí.

Reestruturação societária no EAS

O Estaleiro Atlântico Sul consolidou a sociedade 
com a empresa Japan EAS Investimentos e 

Participações e investiu em diversas modernizações.
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Apresentação

Este é o Relatório Anual 2013 do Grupo Queiroz Galvão, contendo um resumo das 

principais conquistas e projetos que as mais de 50 empresas da organização realizaram 

durante o ano. Um período muito especial, no qual foram comemorados os 60 anos de 

fundação da Queiroz Galvão: uma pequena construtora criada em Pernambuco em 1953, 

que se transformou em um dos maiores grupos industriais do país.

O Relatório apresenta as 
conquistas nas cinco áreas da 
economia nas quais o Grupo está 
presente: infraestrutura, energia, 
desenvolvimento imobiliário, 
siderurgia e alimentos.  
A perspectiva da sinergia entre  
os diversos segmentos de 
atuação, unindo empresas de 
ramos diferentes em prol de maior 
produtividade e otimização de uso 
de recursos, também é explorada, 

dentro do contexto determinado 
pelos quatro valores fundamentais 
do Grupo: Trabalho, Lealdade, 
Confiabilidade e Qualidade.  
Além de trazer um sumário do 
desempenho econômico e financeiro,  
o Relatório também mostra os 
avanços na área da responsabilidade  
socioambiental e da retribuição à 
sociedade, na forma de iniciativas 
culturais, educativas, ecológicas  
e de solidariedade.

Como anexo, o Relatório 2013 
também inclui, em sua  
versão digital disponível no site  
www.queirozgalvao.com, uma série 
de indicadores de desempenho 
em sustentabilidade, coletados 
pela Construtora Queiroz Galvão, a 
companhia responsável pelo mais 
expressivo faturamento do Grupo. 
Assim como nos Relatórios de 2011 
e 2012, foram utilizados os princípios 
da Global Reporting Initiative (GRI), 
padrão internacional de coleta e 
reporte de dados econômicos,  
sociais e ambientais.

A presença da Queiroz 
Galvão nos segmentos 
da economia
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Indicadores  Financeiros Consolidados

Nos gráficos abaixo, confira o resumo do desempenho financeiro e operacional  

do Grupo Queiroz Galvão em 2013 – ano em que o faturamento chegou perto dos  

R$ 10 bilhões e o total de ativos atingiu marca próxima à dos R$ 14 bilhões.

As demonstrações financeiras da QGSA em 31 de dezembro de 2013 estão de acordo com as normas internacionais 
de relatórios financeiros do IFRS - International Financial Reporting Standards.
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Empresas do grupo por área de atuação
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Estrutura de Governança
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Mensagem do Conselho de Administração
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Em 2013, o Grupo Queiroz Galvão comemorou seus 60 anos de atividade. A pequena construtora, fundada 
em Recife, em 1953, destaca-se hoje na economia brasileira em diversos setores, além de atuar em mais 
de 20 países. No ano do 60º aniversário, a Queiroz Galvão manteve a expansão e a diversificação de 
seus negócios, reforçou suas estruturas internas de governança e deu passos importantes para ampliar 
a sinergia entre as empresas do Grupo, visando transformar as potencialidades de cada segmento de 
atuação em resultados efetivos.

Faturamento
por Área de Negócio
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Os números que sintetizam o 
desempenho do Grupo em 2013 
são bons. Os principais indicadores 
financeiros apresentaram alta em 
relação a 2012 (como pode ser visto 
nos gráficos da página 5).

O bom resultado 
torna-se ainda 
mais expressivo 
quando se leva em 
conta o cenário 
macroeconômico 
brasileiro, que 
viveu em 2013 um 
prolongamento 
das dificuldades 
observadas no ano 
anterior. 

O Produto Interno Bruto (PIB) 
nacional teve crescimento de 2,3%, 
chegando ao valor de R$ 4,84 
trilhões. Foram números melhores 
que os de 2012, quando o PIB 
expandiu-se apenas 1%. A criação 
de cerca de 1,1 milhão de postos 
de trabalho foi um indicador 
positivo, assim como o começo da 
recuperação da produção industrial 
(aumento de 1,2%, após uma 
queda de 2,5% em 2012).  

A inflação medida pelo Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) e divulgada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) chegou a 5,91% (contra 
5,84% em 2012). Para tentar conter 
a alta de preços, o Banco Central 
elevou em 2013 a taxa básica de 
juros da economia de 7,25% para 
10%, e a tendência de aumento 
deve continuar. O real atingiu a 
maior desvalorização frente ao 
dólar desde 2008.  

No panorama 
internacional, o avanço 
relativamente mais 
lento das economias 
emergentes e a 
recuperação dos efeitos 
da recessão causada 
pela crise financeira 
global de 2007/2008 
foram os fatores 
determinantes. 

A China, um dos motores da 
economia mundial, experimentou 
um crescimento no PIB de 7,5% – 
uma taxa alta se comparada à do 
aumento do PIB global (2,9%), mas 
que na verdade foi a mais baixa 
para o país em 23 anos. Outro 
membro do bloco BRIC, a Índia, 
teve aumento de 4,9% em seu PIB 
(6,1% em 2012). Em compensação, 
a média do crescimento na África 
– continente no qual a Queiroz 
Galvão mantém atuação em vários 
países – superou os 5%. 

As nações desenvolvidas ainda 
se esforçam para superar o abalo 
financeiro do final da década 
passada. Apesar de sofrer com 
disputas políticas internas sobre 
seu orçamento, os EUA cresceram 
2,5% e mantiveram-se como a 
maior economia do planeta. Na 
Europa, o crescimento foi puxado 
pelo Reino Unido e pela Alemanha, 
que apresentaram redução no 
desemprego e aumento no 
consumo.  

As oscilações da economia,  
tanto no Brasil quanto no exterior, 
não impediram que a Queiroz 
Galvão tivesse um bom  
desempenho em 2013. 

A expansão dos interesses do Grupo 
na área de infraestrutura levou à 
criação de uma nova empresa, a 
QG Infra, que fará a gestão dos 
investimentos no setor. 

Também na infraestrutura, 
concentraram-se as mais expressivas 
realizações da Construtora Queiroz 
Galvão, que em 2013 registrou 
avanços em obras de mobilidade 
urbana (como a Linha 4 do Metrô 
carioca, o VLT na Baixada Santista 
e a Via Mangue, em Recife) e em 
grandes projetos no setor de energia 
(o Complexo Petroquímico do Rio 
de Janeiro, na Refinaria Abreu e 
Lima, em Pernambuco, e na usina 
hidrelétrica de Belo Monte). No 
Maranhão, a CQG participa da 
construção do píer IV do projeto 
S11D, um dos mais importantes 
empreendimentos da história da Vale. 

Uma das conquistas 
mais significativas 
do ano foi a parceria 
público-privada 
(PPP) firmada para a 
construção da Linha 6 
do Metrô de São Paulo. 
O modelo inovador de 
contrato abrange não 
apenas a construção, 
mas também toda 
a operação da linha, 
incluindo a compra e 
manutenção dos  
novos trens. 

Levando o nome do Grupo 
para o mercado exterior, a CQG 
Internacional conquistou novos 
contratos na Argentina, em El 
Salvador e em Honduras.  
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Na África, compromissos foram 
firmados na Guiné Equatorial  
e em Gana.

Ainda no campo da infraestrutura, 
foi um bom ano também para 
a Vital Engenharia Ambiental. 
Sua subsidiária Ecovital já opera 
uma moderna unidade em Minas 
Gerais, capaz de receber resíduos 
industriais de alta periculosidade; 
um novo centro de tratamento de 
resíduos foi inaugurado, em Titara, 
no Maranhão, e outro começou 
a ser implantado em Ipojuca, 
Pernambuco; e a companhia 
conquistou contratos de limpeza 
pública em Natal (RN) e em Foz do 
Iguaçu (PR). Tudo isso contribuiu 
para que a Vital encerrasse o ano 
entre as três maiores empresas 
nacionais em seu segmento. 

Também responsável por 
grandes obras, a Queiroz Galvão 
Desenvolvimento Imobiliário 

registrou a marca de R$ 1,5 bilhão 
em lançamentos de imóveis 
para uma ampla diversidade de 
públicos. A QGDI investe tanto em 
empreendimentos como o Latitude 
Suape (complexo empresarial 
no Porto de Suape, região 
metropolitana de Recife) quanto 
em conjuntos habitacionais como o 
Villa Matão Residencial, em Sumaré 
(SP), que integra o projeto  
Minha Casa, Minha Vida, do 
Governo Federal.
 

Num momento em 
que o país enfrenta 
desafios nos setores 
de energia elétrica e de 
petróleo, as empresas 
Queiroz Galvão 
encontram-se muito 
bem posicionadas 
para assumir papel de 
destaque no segmento. 

A produção e comercialização de 
energias alternativas tiveram grande 
impulso em 2013, com a entrada em 
operação dos parques eólicos da 
Queiroz Galvão Energias Renováveis 
no Ceará. A empresa ainda trabalha 
na implantação de novos complexos 
eólicos no Rio Grande do Norte e no 
Piauí. No Maranhão, a QGER obteve 
sucesso com sua usina termelétrica 
abastecida com biomassa (resíduos 
florestais) e, em Minas Gerais, 
começou a operar a pequena central 
hidrelétrica (PCH) de Mucuri. 

A Queiroz Galvão Óleo e Gás teve 
o melhor ano de sua história, 
expandindo seu posicionamento 
no mercado de FPSOs (plataformas 
flutuantes de produção, com 
capacidade de armazenamento 
e escoamento) e operando com 
sucesso sondas de exploração em 
terra e no mar. Já a Queiroz Galvão 
Exploração e Produção diversificou 
de forma expressiva seu portfólio, 

Em 2013, o Grupo Queiroz Galvão completou 60 anos de história. Recife, cidade de origem, recebeu como presente uma apresentação gratuita da 
Orquestra Sinfônica Brasileira. O concerto bateu recorde de público na capital. Vinte mil pessoas estavam presentes
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agregando oito blocos exploratórios, 
e consolidou ainda mais seu 
desempenho financeiro. No segmento 
de construção naval, o Grupo reforçou 
sua presença na cadeia produtiva de 
petróleo ao entregar três plataformas 
para a Petrobras (P-58, P-63, P-55) e 
ao incluir, na sociedade do Estaleiro 
Atlântico Sul, a companhia Japan EAS 
Investimentos e Participações Ltda 
(formada pelas empresas japonesas 
IHI Corporation, Japan Marine United 
Corporation e JGC Corporation).

Outras áreas continuaram a  
dar bons resultados e a demonstrar 
a diversificação da atuação do 
Grupo. O setor de siderurgia, 
abrigado na Queiroz Galvão  
Gestão de Negócios, apresentou 
excelente saúde financeira em  
2013, com redução de custos 
e melhoria de processos. Ao 
desempenho positivo, soma-se 
o cuidado com o meio ambiente, 
presente na implantação de novos 

fornos de queima de carvão 
vegetal (originário de madeira de 
reflorestamento), que não apenas 
são mais eficientes e produtivos, 
mas também emitem menos gases  
do efeito estufa. 

A produção de alimentos ganhou 
espaço tanto no mercado interno, 
com a excelente aceitação das 
frutas de marca própria e dos 
camarões Potiporã, quanto no 
mercado externo, com a retomada 
da exportação de camarões e a 
ampliação do número de países a 
comprar seus produtos. Da moderna 
fábrica de processamento de frutas 
em Petrolina (PE) saem sucos e 
concentrados que se conservam 
mais tempo, o que possibilitou sua 
chegada a países mais distantes. 

Graças a seus colaboradores, 
o Grupo viu o ano de seu 60º 
aniversário – um marco histórico 
por si só – transformar-se em 

uma demonstração de vitalidade, 

traduzida neste relatório em números 

e realizações. O próximo passo é 

aumentar ainda mais a sinergia entre 

as áreas da Queiroz Galvão, criando 

parcerias, otimizando recursos e 

alinhando estratégias de forma 

conjunta. Que venham os próximos 

60 anos.

Por sua dedicação e 
sua crença nos quatro 
valores fundamentais 
que orientam o Grupo 
desde sua criação – 
Trabalho, Lealdade, 
Confiabilidade, 
Qualidade – todos os 
colaboradores das 
empresas Queiroz 
Galvão merecem os 
parabéns. 
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A Queiroz Galvão Perfil corporativo

12 Relatório Anual Queiroz Galvão 2013

O Grupo Queiroz Galvão se dedica principalmente a atividades que impulsionam o desenvolvimento 
econômico no Brasil e no exterior, com investimentos em infraestrutura, energia, alimentos e siderurgia. 
Contando com mais de 44 mil colaboradores em território brasileiro e na América do Sul, Caribe, 
África e Oriente Médio, a Queiroz Galvão atua em construção, empreendimentos imobiliários, geração 
e comercialização de energia, exploração, produção e prestação de serviços no setor de óleo e gás, 
estaleiros, engenharia ambiental e agricultura, entre outros segmentos. Sua marca está em grandes 
obras de mobilidade urbana, na oferta de infraestrutura em mais de 20 países, na expansão da produção 
nacional de petróleo e na modernização da construção naval no Brasil. 
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Lealdade

A união é a chave 
para vencer desafios e 
conquistar resultados 
sempre melhores. Essa 
ideia faz parte da cultura 
do Grupo, criando laços e 
estimulando o trabalho em 
conjunto. 

Qualidade

Todas as empresas 
mantém permanente 
foco no aprimoramento 
de seus processos e 
de sua gestão, além de 
investir continuamente 
na capacitação de seus 
funcionários. 

Trabalho

Aqui é onde os outros 
três valores convergem, 
concretizando os diversos 
projetos da Queiroz Galvão. 
Muita dedicação e esforço 
tornam tangíveis a confiança, 
a união e a excelência, que 
são as diretrizes do Grupo.

Confiabilidade

Clientes, parceiros e 
colaboradores podem contar 
com o cumprimento de 
todos os objetivos, metas 
e prazos estabelecidos por 
qualquer das empresas do 
Grupo Queiroz Galvão. 
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As empresas do Grupo Queiroz 
Galvão caracterizam-se pelo 
permanente compromisso com a 
satisfação de todos os seus públicos 
de interesse – colaboradores, clientes 
públicos e privados, acionistas, 
fornecedores, governo, sociedade 
civil e todos os beneficiados pelas 
obras e investimentos do grupo. 
E mantêm um firme elo entre sua 
estratégia de crescimento e a devida 
atenção à responsabilidade social e 

às melhores práticas de respeito e 
preservação do meio ambiente das 
regiões onde atua. 

Valores

 Para manter seu desempenho 
econômico sempre em ritmo de 
crescimento, atentando às premissas 
de excelência profissional e 
responsabilidade socioambiental, o 

Grupo Queiroz Galvão pauta todas 
as suas atividades em um conjunto 
de quatro valores legados por seus 
fundadores. São conceitos-chave 
presentes em todas as instâncias 
hierárquicas das empresas, 
associadas intimamente à própria 
essência da Queiroz Galvão, e 
fundamentais para a sustentabilidade 
de seus empreendimentos e a 
satisfação e a melhoria da qualidade 
de vida de todos os envolvidos. 
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Mais do que um mero jargão 
corporativo, a sinergia entre as 
empresas do Grupo Queiroz Galvão 
é um objetivo real. A multiplicidade 
de áreas em que o Grupo tem 
presença oferece diversas 
possibilidades de colaboração, 
parceria e otimização de recursos, 
em nível estratégico e operacional. A 
importância de buscar oportunidades 
de sinergia entre os diversos ramos 
da Queiroz Galvão foi o tema central 

do Grupo em ramos distintos, 
mas que estão conectados e só 
têm a se beneficiar ao construírem 
relacionamentos sinérgicos. 

O melhor exemplo parte da 
Construtora Queiroz Galvão, empresa 
de maior faturamento do Grupo. 
No planejamento estratégico da 
companhia para os próximos três 
anos, a busca da sinergia com as 
demais empresas Queiroz Galvão 

do quarto Encontro de Líderes do 
Grupo, realizado no Rio de Janeiro, 
em dezembro de 2013. Os principais 
executivos de todas as áreas de 
negócio discutiram como explorar 
melhor essas oportunidades. E 
ao longo deste relatório, dividido 
em cinco macrosegmentos  
econômicos – Infraestrutura, Energia, 
Desenvolvimento Imobiliário, 
Siderurgia e Alimentos – será 
exposta a relação entre as empresas 

Sinergia  Oportunidades e perspectivas
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para fomento de negócios consta 
como objetivo explícito. A criação, 
em 2013, de uma nova empresa  
– a QG Infra, dedicada a 
investimentos em infraestrutura, 
sob a responsabilidade da  Queiroz 
Galvão Gestão de Negócios (QGGN) 
– abre chances reais de colaboração 
com a CQG, em face dos grandes 
empreendimentos da Construtora 
em mobilidade e urbanismo,  
entre outros.

Outras perspectivas levantadas no 
Encontro de Líderes incluíram a 
possibilidade de projetos conjuntos 
entre o setor de construção 
naval (Naval e Offshore) e os 
segmentos de Óleo e Gás (QGOG) 
e Exploração e Produção (QGEP). 
A QGOG saiu na frente com uma 
parceria com o Estaleiro Honório 
Bicalho (do segmento Naval e 
Offshore): o FPSO Papa-Terra (P-63), 
construído pelo Estaleiro e operado 

pela QGOG. A embarcação, capaz 
de processar, estocar e transportar 
petróleo, já está em operação 
na Bacia de Campos. Também 
foi citada a sinergia entre a Vital 
Engenharia Ambiental e a CQG 
na construção da Refinaria Abreu 
e Lima, em Pernambuco: a Vital 
implantou o centro de tratamento 
de resíduos industriais para  
o qual são destinados os  
resíduos da obra. 
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Infraestrutura
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Trecho da Rodovia Interoceânica, no Peru, construído pela Queiroz Galvão: desde sua origem, o Grupo investe em grandes obras de infraestrutura como 
esta, que tem importante papel na integração regional da América do Sul

O Grupo Queiroz Galvão nasceu e tornou-se grande a partir de uma construtora. E construções, 
especialmente as de grande porte e que aceleram o desenvolvimento de áreas como a mobilidade 
urbana, habitação, logística, saneamento, estradas  e concessões de operação de portos, ferrovias, 
saneamento e rodovias, continuam a ter grande destaque no portfólio de operações do Grupo. 

Em 2013, uma nova empresa, a Queiroz Galvão Infraestrutura (QG Infra), foi criada para atuar como 
um veículo de investimentos em infraestrutura, com ênfase em concessões e parcerias público-
privadas (PPPs), tendo em vista os grandes projetos públicos e privados que serão realizados no 
setor nos próximos anos. A QG Infra faz parte da Queiroz Galvão Gestão de Negócios (QGGN). 

As conquistas e principais projetos da Construtora Queiroz Galvão (no Brasil e no exterior) e da 
Vital Engenharia Ambiental também estão relacionados neste capítulo, que descreve como o Grupo 
contribuiu, em 2013, para solucionar vultosos desafios no campo da infraestrutura.
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Grandes obras no Brasil 
e no exterior

A Construtora Queiroz Galvão (CQG)
encerrou 2013 como uma das três 
maiores empresas brasileiras no 
setor, diversificando seu modelo de 
negócios e incluindo na sua carteira 
uma participação significativa na 
modalidade de parceria público-
privada (PPP). Como já é tradição 
na história da companhia, o ano foi 
marcado no Brasil por avanços em 
obras de grande porte em variados 
segmentos – transportes, refinarias, 
vias urbanas, saneamento, energia e 
mobilidade urbana. 

No exterior, a CQG Internacional 
seguiu consolidando sua presença 
nos continentes americano (América 
do Sul, Central e Caribe) e africano. 
Como principais realizações, 
sobressaem a conquista de novos 
contratos em países na América 
do Sul, Caribe e África e a abertura 
de um escritório corporativo no 
Panamá, para a gestão de negócios 
nas Américas.

CQG Brasil: diversificação 
e projetos monumentais

Conforme definido como prioridade 
para 2013 no Brasil, a busca de 
novos negócios baseados nos 
formatos de PPP e do Regime 
Diferenciado de Contratação (RDC) 
foram vitoriosas. O RDC é uma 
modalidade de contrato criada pelo 
governo federal e que abrange, entre 
outras demandas, obras necessárias 
para a Copa do Mundo de 2014, os 
Jogos Olímpicos de 2016 (no Rio de 
Janeiro) e projetos do Programa de 
Aceleração do Crescimento. Esse 
tipo de contrato representou cerca 

de 11% do faturamento de 2013.  A 
participação dos empreendimentos 
do setor privado ficou em 26%. Esse 
direcionamento reforçou a saúde 
financeira da empresa, que, em 2013, 
teve um aumento de 22% em seu 
lucro líquido, na comparação com o 
ano anterior.

Três obras para a melhoria da 
mobilidade urbana mereceram 
destaque especial em 2013. A CQG 
integra o consórcio que vai construir 
a Linha 6 do Metrô de São Paulo, 
uma PPP com investimento total 
de R$ 9,6 bilhões. A obra, quando 
concluída, será operada pela QG 
Logística, divisão da QG Infra. Serão 
15,3 km de extensão, 15 estações e 
uma demanda projetada de 633 mil 
passageiros por dia útil. A nova linha 
ligará o bairro da Vila Brasilândia 
à estação São Joaquim (Linha 
1-Azul).  A construção vai gerar 10 
mil empregos. Quando concluída, 
atenderá a uma população de dois 
milhões de pessoas, percorrendo os 
bairros de Brasilândia, Freguesia do 
Ó, Pompeia, Perdizes, Sumaré  
e Bela Vista. 

Também no estado de São Paulo, 
a Construtora iniciou as obras do 
Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), que 
vai ligar as cidades de Santos e São 
Vicente. O trabalho começou em 
maio de 2013. Quando concluída, 
a linha terá extensão de 9,5 km 
e 11 estações. O VLT na Baixada 
Santista será o primeiro a funcionar 
com tração elétrica no país e vai 
atender 70 mil usuários diariamente, 
empregando 22 trens modernos e 
não poluentes. O projeto faz parte 
da reestruturação completa do 
sistema de transporte da região, que 
beneficiará mais de 220 mil pessoas. 

Já no Rio de Janeiro, a Construtora 
acelerou os trabalhos na Linha 4 
do Metrô, conectando os bairros de 
Ipanema, na Zona Sul, e  Barra da 
Tijuca, na Zona Oeste. A extensão 
total é de 16 km, compreendendo 
sete estações. Quinze novos trens 
chegarão em 2015 para receber 
os estimados 300 mil passageiros 
que deverão circular pela linha; a 
previsão é de que pelo menos 4 
mil veículos particulares deixem 
de trafegar a cada hora no trecho 
coberto pelas estações, desafogando 
o trânsito. Em dezembro de 2013, 
entrou em operação o TBM (tunnel 
boring machine, ou máquina 
perfuradora de túneis) trazido 
da Alemanha. O aparato, capaz 
de escavar em média 12 metros 
de túnel por dia – capacidade 
quatro vezes maior que a dos 
métodos tradicionais – é o maior 
equipamento do tipo já usado na 
América Latina, com 120 metros 
de comprimento e a altura de um 
prédio de quatro andares.

Em janeiro de 2014, outra máquina 
do tipo TBM executou o primeiro 
trecho da ampliação da Linha 5 do 
Metrô de São Paulo. A construção, 
que conta com a participação da 
CQG, rompeu a parede de chegada 
da Estação Eucaliptos. A Linha 5 
vai ligar os bairros Vila Mariana 
e Capão Redondo, com um total 
de 17 estações ao longo de uma 
distância de 16 km. Quando 
concluída, a linha formará, em 
conjunto com as Linhas 1-Azul, 
2-Verde (do Metrô) e 9-Esmeralda 
(da CPTM), uma malha de alta 
capacidade ligando o bairro de 
Santo Amaro a importantes polos 
de atividades terciárias, como 
Moema, Vila Mariana e Brooklin.

17
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Também prosseguiram as obras do 
Monotrilho da Linha 15 do sistema 
metroviário da cidade de São Paulo 
(SP) e a construção da Via Mangue, 
em Recife (PE). A Linha 15 receberá 
os primeiros trens monotrilho de 
alta capacidade do mundo, capazes 
de transportar mais de 500 mil 
passageiros por dia no total. Com 
extensão de 24,5 km, a nova via vai 
cruzar a zona leste de São Paulo, 
reduzindo o tempo de viagem entre 
as estações Vila Prudente e Hospital 
Cidade Tiradentes, de duas horas 
para 50 minutos. Em janeiro de 
2014, foi realizada com sucesso a 
primeira viagem-teste com os trens 
que serão usados no monotrilho. 
A composição percorreu o trajeto 
entre a futura estação Oratório e 
o pátio de manobras da Linha 15, 
sem emissão de poluentes e com 
baixo nível de ruído. Durante a 60ª 
edição do Congresso Mundial de 
Mobilidade e Transporte Público, na 

Suíça, o projeto recebeu o prêmio da 
União Internacional dos Transportes 
Públicos, na categoria Inovação em 
Intermodalidade.  

Já as obras da Via Mangue, em 
Pernambuco, estão implantando 
faixas de rolamento expressas, 
pontes, viadutos e passagens 
subterrâneas que vão ligar o Centro 
de Recife à região da Boa Viagem, 
aumentando a fluidez do trânsito. 
A obra, em estágio avançado, 
também contempla reformas de 
saneamento, habitação e urbanismo 
para a população no entorno  
das vias. 

O contrato para a construção do píer 
IV do projeto S11D (o programa de 
logística da Vale para transportar 
o minério de ferro produzido em 
Carajás, no Pará), no Maranhão, 
foi um dos principais destaques 
comerciais do ano no mercado 

privado. Em dezembro, começaram 
as obras para erguer uma linha 
de embarque e um carregador de 
navios com capacidade de 16 mil 
toneladas por hora. O píer terá 
capacidade de carregar dois navios 
simultaneamente, com até 400 mil 
toneladas de porte bruto, integrado 
ao S11D. 

Dentro do contexto de obras 
relacionadas à matriz energética 
do país, a CQG esteve presente na 
cadeia produtiva de óleo e gás e na 
geração de energia hidrelétrica. As 
obras no Complexo Petroquímico 
do Rio de Janeiro (Comperj) e na 
Refinaria do Nordeste (Rnest), em 
Ipojuca, Pernambuco, progrediram. 
No estado do Pará, a Construtora 
segue trabalhando no projeto de 
Belo Monte, a terceira maior usina 
hidrelétrica do mundo. Leia mais 
sobre esses avanços no capítulo 
Energia, página 34.

Monotrilho da Linha 15,
em São Paulo: veículos
rápidos e de baixo impacto
ambiental, capazes de
transportar mais de meio
milhão de passageiros
por dia. Os trens 
estão em fase de 
operação experimental 
desde janeiro de 2014
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A tunnel boring machine
também está em operação 
na Linha 4 do Metrô 
carioca. O equipamento 
que escava os túneis é o 
maior já usado na América 
Latina: tem a altura de 
um prédio de quatro 
andares e 120 metros de 
comprimento 

Protótipo da estação do 
Veículo Leve sobre Trilhos 
(VLT), que vai ligar as 
cidades de Santos e São 
Vicente (SP). A obra se 
integra a um sistema que 
vai beneficiar mais de 220 
mil pessoas, empregando 
inovadores trens movidos  
a energia elétrica
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Bases sólidas no mercado 
internacional

A atuação da Construtora Queiroz 
Galvão no mercado exterior divide-
se em duas frentes: uma diretoria 
de Operações e outra Comercial. A 
empresa passou a operar com um 
novo escritório internacional em 
2013,  voltado para as atividades 
nas Américas; a Cidade do Panamá 
foi escolhida como base. Em 2013, 
a empresa executou projetos em 
cinco países da América do Sul 
e Caribe (Argentina, Venezuela, 
Peru, El Salvador e Honduras) e 
em outros três na África (Gana, 
Guiné Equatorial e Angola). As 
prospecções de novos negócios 
prosseguiram na Guiana, 
na Nicarágua, na República 
Dominicana, no Gabão, na Namíbia, 
no Quênia, em Botswana, na 
Tanzânia e em Moçambique. São 
movimentos comerciais estratégicos 

rumo ao objetivo de duplicar a 
receita bruta da empresa até 2018. 

Nas Américas, a área internacional 
registrou como êxito no ano a 
assinatura de novos contratos em 
três países: Argentina, El Salvador e 
Honduras. A Barragem de Salado, na 
Argentina, é uma obra emblemática. 
É um canal de 170 km de extensão, 
de vital importância para garantir o 
abastecimento das populações do 
interior do país. Em El Salvador, a 
ampliação em 80 MW do parque 
gerador da Usina Hidrelétrica de 5 
de Noviembre irá contribuir para 
aumentar a capacidade da oferta de 
energia. Em Honduras, a construção 
de um corredor logístico irá garantir 
a plena circulação de bens de 
consumo produzidos naquele país. 
No Peru, onde a companhia já tinha 
projetos em andamento, foi dado 
um passo à frente, com a decisão 
de investir em construções mais 

robustas, com o desenvolvimento 
de soluções de engenharia para o 
segmento de mobilidade urbana.

O foco no investimento em obras 
ligadas à energia e à produção de 
alimentos se concretizou com dois 
projetos específicos. Na Nicarágua, a 
obra na usina hidrelétrica de Tumarín 
vai gerar mais de 3 mil empregos 
diretos e, finalizada, permitirá a  
geração de 253 megawatts, 
equivalentes a 50% da demanda do 
país. Na Venezuela, a Construtora 
executa um sistema de irrigação 
que vai beneficiar uma área de 42 
mil hectares no vale de Quíbor. A 
região já tem uma tradição de alta 
produtividade agrícola, incluindo 
pimentão, tomate, hortaliças, milho, 
frutas e cana de açúcar. Com a irrigação 
implantada pela CQG, calcula-se que 
o vale aumente em 5% a produção 
nacional de alimentos e contribua para 
a autossuficiência agrícola do país. 

A Linha 15 do sistema 
metroviário de São Paulo, 
mais um projeto da CQG, 
já está em fase de testes. 
Com 24,5 quilômetros de 
extensão, o monotrilho vai 
atravessar a zona leste da 
capital do estado  
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Ponte estaiada da Linha 4
do Metrô do Rio de Janeiro: 
a nova extensão do sistema 
vai atender cerca de 
300 mil passageiros por 
dia, ligando o bairro de 
Ipanema (zona sul) à Barra 
da Tijuca (zona oeste)

Via Mangue, importante
obra viária em Recife (PE):
construção inclui obras de
saneamento, habitação e
urbanismo para a 
população. As melhorias na
mobilidade são 
acompanhadas por 
projetos de preservação 
ambiental
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A empresa também firmou na África 
novos compromissos, em Gana e na 
Guiné Equatorial, países definidos 
como prioridades estratégicas para 
o ano. Em Accra, capital de Gana, 
país com cerca de 25 milhões de 
habitantes, a Queiroz Galvão iniciou 
a construção do complexo viário 
Kwame Nkrumah. Distribuído em 
três níveis, o conjunto de avenidas 
vai desafogar o trânsito na área, 
que é de grande importância para 
o sistema viário do país. Já em 
Tamale, interior do país, a empresa 
executa obras de ampliação da 
pista e requalificação do terminal de 
passageiros do aeroporto da cidade.

Na Guiné Equatorial, a Queiroz 
Galvão participa da construção da 
cidade de Djibloho, preparada para 
ser a nova sede administrativa do 
país. Lá, a empresa executa obras 
nos sistemas de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário. A 
nova cidade deverá abrigar cerca 

de 65 mil habitantes e, quando 
pronta, vai ocupar uma área de 
aproximadamente 1.900 hectares, 
incluindo vias monumentais, palácio 
de governo, centro hospitalar, 
universidade e centros comerciais e 
residenciais. 

Angola concentra a maior 
operação da Construtora em solo 
africano. Lá, foram realizadas 
obras de infraestrutura viária, com 
ênfase em rodovias que servem 
como importantes corredores 
de transporte de carga entre a 
capital Luanda e grandes centros 
produtores nas províncias de 
Benguela, Kwanza Sul e Moxico.

Alguns dos contratos para obras no 
exterior recebem financiamentos 
brasileiros, seja por meio de 
apoio creditício do BNDES ou de 
mecanismos de equalização do 
Programa de Financiamento às 
Exportações (Proex). Tratam-se 

de suportes fundamentais para 
equilibrar a balança comercial 
brasileira com o aumento na 
exportação de bens e serviços.

Cimento, matéria-prima 
fundamental

É impossível erguer obras dessa 
magnitude, tanto de infraestrutura 
quanto na construção civil, sem 
matéria-prima. E o cimento é um dos 
insumos mais fundamentais para 
essas atividades. A Queiroz Galvão 
Gestão de Negócios, que administra 
os ativos do Grupo na produção 
de cimento, fez significativos 
investimentos na área. 

Em São Luís (MA), a unidade de 
moagem da fábrica que o Grupo 
construiu em 2013 iniciará sua 
operação já no terceiro trimestre 
de 2014. A Queiroz Galvão  
também vai construir uma nova 
fábrica na Bahia.

Destaques em Angola: 
rodovia na região de 
Benguela (alto, à esquerda), 
o resort construído na 
capital Luanda (acima) 
e empreendimentos 
imobiliários em Morabeza 
(à esquerda) 
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O novo escritório da CQG 
Internacional, na Cidade 
do Panamá (fotos acima) 
coordena grandes projetos, 
como o da expansão da 
Usina Hidrelétrica 5 de 
Noviembre, em El Salvador 
(fotos à direita e abaixo)
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Na Guiné Equatorial, a CQG 
Internacional participa das 
obras em Djibloho (fotos na 
parte superior). Em Gana, 
trabalha no Complexo 
Viário Kwane Nkrumah (na 
maquete, acima) e no projeto 
de mobilidade na capital 
Accra (na foto maior à direita)
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QG Infra: um negócio  
de R$ 19 bilhões

Em setembro de 2013, foi 
anunciada a criação da Queiroz 
Galvão Infraestrutura, ou QG Infra. 
A empresa será um veículo de 
investimento em infraestrutura, 
dividido em três braços: QG 
Energia, QG Logística e  
QG Saneamento.  

A perspectiva é de capturar uma 
porção expressiva dos grandes 
aportes financeiros que serão feitos 
no setor: a QG Infra projeta receber 
investimentos de R$ 19,2 bilhões até 
2019, dos quais R$ 7,4 bilhões já  
estão contratados. 

Com uma sólida estrutura de 
governança e uma carteira de 
empreendimentos importantes, 
a empresa está apta a atrair 
investidores institucionais de peso. 

A QG Logística conta com dois 
ativos expressivos. A gestão da 
participação da Queiroz Galvão na 
conclusão da Linha 6 do Metrô de 
São Paulo é de responsabilidade 
da empresa, uma concessão de 25 
anos (seis de desenvolvimento e 
19 de operação e manutenção) que 
receberá investimentos totais de R$ 
10,6 bilhões. A CRT – Concessionária 
Rio-Teresópolis –, que opera o trecho 
da rodovia federal BR-116 ligando 
a região do município de Duque de 
Caxias à cidade de Além Paraíba, 
na divisa com o estado de Minas 
Gerais, também está na carteira 
da QG Logística. Prospecções nas 
próximas rodadas de concessões 
de operação de ferrovias, portos, 
rodovias e vias urbanas são a 
prioridade para o futuro, com 
investimentos potenciais de R$ 8,7 
bilhões até 2018. Sempre pautada 
pela busca da sinergia, a QG Infra 
poderá contar com a Construtora 

Queiroz Galvão para executar as 
obras necessárias às potenciais 
concessões (terminais portuários, 
estradas, armazéns). 

A empresa Águas do Brasil, uma 
das líderes do segmento nacional de 
abastecimento e tratamento de água, 
é administrada pela QG Saneamento. 
Presente em 15 municípios (incluindo 
a capital do estado de Amazonas, 
Manaus), atende a uma população 
total de 6 milhões de pessoas e conta 
com investimentos previstos de R$ 
732 milhões até 2018 (R$ 432 milhões 
já contratados). Os planos para os 
próximos anos incluem a expansão 
da atuação da empresa, conquistando 
mais concessões municipais e novos 
clientes no setor industrial. 

A QG Energia concentra os ativos 
de produção e comercialização de 
energia do Grupo (leia mais no 
capítulo Energia, página 34). 

Ponte estaiada na rodovia 
federal BR-448, no Rio 
Grande do Sul: estrada  
com 22,3 km de extensão 
liga Sapucaia do Sul a 
Porto Alegre e vai expandir 
o sistema viário da  
região metropolitana  
da capital 
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Gestão ambiental 
e saneamento 

A gestão ambiental – coleta e 
destinação correta de resíduos, 
saneamento básico, fornecimento 
de água, limpeza urbana – ainda 
é uma das grandes carências da 
infraestrutura brasileira. 

Ao final de 2013, menos de 30% dos 
municípios do país tinham elaborado 
seus Planos de Saneamento Básico, 
uma condição obrigatória para 
que, a partir de 2014, as prefeituras 
recebam verbas federais para o 
setor. Faltam planejamento,  
material humano e expertise para 
sanar esses problemas. A Queiroz 
Galvão desenvolve diversas 
atividades nesses segmentos, 
cruciais para elevar a qualidade 
de vida de milhões de pessoas e 
garantir expressivos resultados  
para o Grupo.  

Vital: presente em toda a 
cadeia de tratamento de 
resíduos

A Vital Engenharia Ambiental, área 
de negócio da Queiroz Galvão 
focada na gestão integrada de 
resíduos sólidos, encerrou 2013 
posicionada entre as três maiores 
empresas nos segmentos de 
serviços de limpeza pública e de 
tratamento de resíduos no Brasil. 
Como grandes realizações do ano, 
a subsidiária Ecovital, criada para 
gerenciar a unidade de tratamento 
de resíduos perigosos (Classe I) 
situada em Minas Gerais, tornou-
se operacional. A empresa ainda 
implantou o Centro de Tratamento 
de Resíduos (CTR) de Titara (MA) e 
iniciou a implantação de outro CTR, 
em Ipojuca (PE). O investimento 
nos novos centros se justifica pelo 
interesse crescente na gestão 
integrada dos resíduos, modalidade 

na qual uma única empresa se 
encarrega de todas as fases do 
processo: coleta, transporte, 
processamento e destinação 
final. Outros três CTRs entrarão 
em operação até o fim de 2014. 
A companhia ainda prosseguiu a 
expansão e a consolidação de sua 
rede de serviços de limpeza urbana, 
ao conquistar a concessão na  
cidade de Foz do Iguaçu (PR) e ao 
chegar à capital do Rio Grande  
do Norte, Natal.

A unidade industrial administrada 
pela Ecovital (sediada na região 
metropolitana de Belo Horizonte)
obteve a licença para operar sua 
planta de incineração. A instalação 
é capaz de receber resíduos do tipo 
Classe I, ou seja, material industrial 
com alto grau de periculosidade e 
que, por lei, não pode ser exposto 
ao meio ambiente. A planta tem 
capacidade para incinerar duas  

De seu Centro de Controle 
de Operações (acima), o 
consórcio Viapar coordena 
as operações do Lote 2 
do Anel de Integração do 
sistema viário do estado 
do Paraná. Um total de 
547 km de vias está sob 
a responsabilidade da 
concessionária
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mil toneladas de resíduos sólidos 
por mês e poderá, em breve, 
receber também resíduos em 
estado líquido ou gasoso.  Além 
disso, a Ecovital está capacitada 
a realizar serviços como análises, 
consultorias, assessorias e projetos 
relacionados ao meio ambiente e 
demais atribuições ligadas à área de 
engenharia ambiental.

No Nordeste, entrou em operação o 
CTR Titara, no município de Rosário, 
região metropolitana de São Luís 
(MA), que foi concebido para receber 
os resíduos coletados na limpeza 
urbana da capital. A Vital detém até 
2032 a responsabilidade de fazer 
a gestão integrada da limpeza da 
cidade, através de uma parceria 
público-privada firmada em 2012. A 
construção do CTR estava prevista 
quando a PPP foi firmada. Um 
segundo CTR, especializado em 
tratamento e destinação final de 

resíduos perigosos, está em fase 
de implantação junto ao canteiro 
de obras de Ipojuca (PE), onde a 
Construtora Queiroz Galvão trabalha 
nas obras da Refinaria Abreu e 
Lima, da Petrobras. Já em Minas 
Gerais, entrou em funcionamento 
uma planta de geração de energia 
construída dentro do CTR da Vital, na 
cidade de Juiz de Fora. A instalação 
produz hoje 1,6 MW de energia 
elétrica e tem capacidade máxima de  
geração de 8 MW.  

No setor de limpeza urbana, a Vital 
marcou tentos no Paraná e no Rio 
Grande do Norte. Em Foz do Iguaçu 
(PR), a empresa fechou um contrato 
de concessão para prestar serviços 
por 15 anos. A coleta seletiva 
dos resíduos urbanos, tendo a 
reciclagem como uma das principais 
soluções, está incluída no contrato. 
A instalação de quatro mil novas 
lixeiras e 800 contêineres na cidade, 

a ampliação do aterro sanitário 
local, a construção de uma nova 
estação de tratamento de efluentes 
e a recuperação de um centro de 
educação ambiental também estão 
previstas na concessão. Em Natal, 
a Vital foi contratada para fazer a 
coleta dos resíduos nas ruas. A 
empresa levou uma estrutura que 
incluiu 35 equipamentos modernos, 
entre caminhões compactadores e 
basculantes, operados por cerca  
de 250 novos colaboradores,  
todos selecionados entre a mão  
de obra local. 

Devido ao bom trabalho prestado 
em cidades como as citadas acima 
e outras – São Paulo, Vitória, Recife, 
São Luiz, Belo Horizonte –, a Vital 
Engenharia Ambiental foi eleita pela 
revista Isto É Dinheiro, em dezembro 
de 2013, como Melhor Empresa de 
Limpeza Pública no segmento  
middle market.  

A Concessionária
Rio-Teresópolis está na 
carteira da QG Logística 
e opera o trecho da 
rodovia BR-116 que liga os 
municípios de Duque de 
Caxias e Além Paraíba, no 
estado do Rio de Janeiro



28 Relatório Anual Queiroz Galvão 2013

O ranking foi baseado em pesquisas 
conduzidas pelas consultorias Baker 
Tilly Brasil e Boa Vista Serviços. 
Esse reconhecimento é fruto do 
investimento em capacitação de seus 
funcionários e do uso intensivo de 
tecnologia e mecanização na coleta 
de resíduos sólidos domiciliares 
e comerciais (incluindo material 
hospitalar, industrial e entulho), 
coleta seletiva, varrição e serviços 
complementares (limpeza de praias, 
de feiras e de encostas, poda e 
remoção de galhos, manutenção de 
parques e jardins, desobstrução de 
bueiros, pintura de meio-fio e outros).

Águas do Brasil em 
nova sede

O Grupo Águas do Brasil, líder 
no setor de empresas privadas 
prestadoras de serviços de 
abastecimento de água, coleta e 
tratamento de esgotos, conta hoje 

com 12 concessões em 15 municípios 
brasileiros (incluindo a capital do 
estado do Amazonas, Manaus). O 
grupo contribui, de forma decisiva, 
para equacionar o desafio do 
saneamento básico no Brasil, 
universalizando os serviços mediante 
parcerias com empresas privadas, 
prefeituras e demais órgãos públicos 
dos municípios.  

Ao final de 2013, a empresa 
inaugurou sua nova sede na cidade 
de Niterói (RJ), município que 
concentra 500 mil (dos 6 milhões) 
de clientes atendidos. A cidade, 
abastecida pela Águas do Brasil há 
14 anos, foi apontada por pesquisa 
do Instituto Trata Brasil como tendo 
um dos dez melhores serviços de 
saneamento básico do país.

As 11 concessionárias que  
integram o grupo promoveram 
vários avanços em seus serviços  

CTR de Macaúbas  
e incinerador de resíduos
em Sarzedo, Grande  
Belo Horizonte (MG):  
investimentos da Vital 
na gestão integrada de 
resíduos, incluindo  
a destinação final

em 2013. No estado do Rio de 
Janeiro, os municípios de  
Saquarema e Araruama foram 
beneficiados pelo projeto  
Ligação Legal, da empresa  
Águas do Juturnaíba, que fez o 
cadastro de novas ligações, a 
regularização de ramais  
clandestinos e a negociação de 
débitos. Na serra fluminense, 
as cidades de Nova Friburgo e 
Petrópolis tiveram suas redes 
de água e esgoto expandidas 
e receberam novas estações 
de tratamento. Na cidade de 
Votorantim (SP), investimentos 
de R$ 7 milhões foram feitos 
em obras de modernização. Já a 
concessionária Águas de  
Araçoiaba (SP) aumentou sua  
rede de atendimento para a  
região do Vale Verde, em Araçoiaba 
da Serra, o que vai levar água e 
saneamento a centenas de  
famílias da área. 
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A Vital Engenharia 
Ambiental opera centros 
de tratamento de resíduos 
(CTR) de grande capacidade 
(à esquerda) e, através da 
EcoUrbis, realiza serviços 
de limpeza urbana na 
região sudeste da cidade de 
São Paulo

O Centro de Controle
Operacional (CCO) do
Grupo Águas do Brasil,
em Niterói (RJ), e a ETE
Ponte dos Leites (à dir.), em
Araruama (RJ): a empresa é 
líder nacional do setor 
privado de abastecimento
de água e saneamento
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Poucos segmentos da economia brasileira têm alcançado, nos últimos anos, a movimentação e 
a valorização registrados no mercado imobiliário, seja na oferta de espaços comerciais, seja no 
oferecimento de unidades residenciais. E o desempenho da Queiroz Galvão Desenvolvimento Imobiliário 
(QGDI) mostra que o Grupo vai muito bem na área, tendo atingido em 2013 um patamar de R$ 1,5 bilhão 
em lançamentos e de R$ 1,4 bilhão em vendas contratadas. O volume lançado no mercado, de 2011 para 
2013, registrou expansão de 70% e, nas vendas, de 61%. A QGDI atua nos mercados de Pernambuco, Rio 
de Janeiro, Bahia, São Paulo e no Distrito Federal.  

Em 2013, Pernambuco, estado-

sede da QGDI, recebeu vários 

lançamentos direcionados a 

diversos segmentos de clientes. 

Um dos projetos mais interessantes 

foi apresentado em dezembro: 

o Latitude Suape, um complexo 

corporativo, comercial e de 

serviços, localizado na Zona Central 

de Serviços de Suape. Serão dez 

torres empresariais, um hotel, um 

mall e a nova sede administrativa 

do Complexo Industrial Portuário 

de Suape. O investimento total 

será de R$ 500 milhões. A Zona 

Sul da capital, Recife, receberá 

o Edifício Maria Emília, cujo 

lançamento foi anunciado em abril. 

Projetado para famílias jovens, 

que valorizam a modernidade, a 

praticidade e o conforto (dentro do 

conceito Urban Living, categoria de 

empreendimento à qual o  

Maria Emília pertence), o prédio 

oferece apartamentos de dois  

e três quartos. 

Ainda em Pernambuco, destacaram-

se imóveis de alto padrão e outros de 

perfil mais econômico.  

Desenvolvimento Imobiliário

Latitude Suape 
(Pernambuco), complexo 
corporativo erguido 
próximo ao porto 
homônimo: investimento 
total de R$ 500 milhões na 
Zona Central de Serviços 
de Suape



31

No estado do Rio de 
Janeiro, a QGDI prosseguiu 
expandindo sua atuação 
com o lançamento dos 
condomínios Liv Lifestyle 
Residence (à esquerda)  
e o Barra Village Prime

O edifício Maria Emília
(fotos maiores à esq. e 
acima), em Recife, e o 
empreendimento Carpe
Diem, em Taguatinga, DF:
exemplos de lançamentos
residenciais bem sucedidos
de 2013
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Na primeira categoria, foi lançada 

a segunda fase do Oka Beach 

Residence, na praia de Muro Alto, no 

litoral Sul, que inclui de apartamentos 

de dois quartos até bangalôs 

premium, com quatro quartos. Vizinho 

ao Oka, o Malawi Muro Alto Beach 

Houses disponibilizou seus últimos 

apartamentos duplex com três suítes 

e piscinas privativas. Além desses,  

na Zona Norte da cidade do Recife, 

em um dos bairros mais valorizados,  

foi ofertado o Chácara Santa Rosa,  

um empreendimento com quatro  

quartos de alto padrão e  

paisagismo exuberante. 

Para o segmento econômico 

(com preços mais acessíveis, 

localizados em regiões de crescente 

valorização), alvo prioritário de 

boa parte do mercado imobiliário, 

houve dois lançamentos da 

linha Slim. O Candeias Ville, em 

Jaboatão dos Guararapes, na região 

metropolitana Sul de Recife, conta 

com infraestrutura de lazer completa, 

proximidade da praia e de centros 

comerciais e fácil acesso à região 

do Porto de Suape. Já o Monte Ville, 

localizado na Zona Oeste da capital, 

está instalado em um terreno com 

60% de área verde preservada e 

é cercado de escolas, hospital e 

supermercados. 

Com o slogan “Viver bem  

nunca sai de moda”, foi lançado 

no Rio de Janeiro o Liv Lifestyle 

Residence, no Recreio dos 

Bandeirantes, Zona Oeste da  

cidade. Serão quatro prédios  

que combinarão o conforto de  

uma casa, a segurança dos 

condomínios fechados e as opções 

de lazer de um clube poliesportivo. 

Ainda na Zona Oeste, a QGDI fez  

o lançamento em dezembro do  

Barra Village Prime, na Barra da 

Tijuca, repetindo o sucesso do 

Barra Village House Life, que será 

entregue em 2014.  

Pouco antes do fim de 2013, a  

QGDI anunciou outra conquista 

expressiva no Rio de Janeiro: a 

compra do terreno onde funcionava 

o parque Terra Encantada, na Barra 

da Tijuca, considerado por analistas 

do mercado imobiliário como o 

melhor terreno daquela região. O 

empreendimento a ser construído no 

local tem valor geral de vendas (VGV) 

estimado em R$ 1,5 bilhão, sendo 

50% da QGDI. 

No estado de São Paulo, a  

empresa avançou no interior e na 

região metropolitana da capital, 

lançando residenciais em Santo 

André (Pátio Boulevard), Campinas 

(Essence Residencial) e Sumaré  

O Hemisphere 360º é o 
maior empreendimento em 
construção na capital da 
Bahia, Salvador. Em 2013, 
o projeto foi premiado 
no International Property 
Awards Americas, em 
Londres
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(Villa Matão Residencial, este da 

linha Slim e integrando o projeto 

Minha Casa, Minha Vida, do Governo 

Federal). Na capital, na região da 

Nova Berrini, lançou o Skyline 

Intelligent Business, conjunto de 

salas comerciais contando com 

diversas inovações tecnológicas e 

recursos de sustentabilidade (como 

janelas com vidros refletivos, que 

melhoram o aproveitamento da luz 

natural, e tomadas de recarga para 

bicicletas e carros elétricos). 

No estado da Bahia, a QGDI 

lançou duas fases do maior 

empreendimento em obra na cidade 

de Salvador: Hemisphere 360º, que 

agora inclui mais 124 unidades com 

quatro quartos. E no Distrito  

Federal, foram ofertadas ao mercado 

novas fases do empreendimento 

Carpe Diem (apartamentos e lojas), 

situado em Taguatinga.

A busca da QGDI por projetos 

inovadores e sustentáveis  

(tanto do ponto de vista econômico 

quanto do socioambiental) foi 

reconhecida com diversos prêmios 

em 2013. O Hemisphere 360º, na orla 

de Salvador, recebeu o International 

Property Awards Americas, na 

categoria “Multiple Residence”, em 

cerimônia realizada em Londres,  

em dezembro. 

O mesmo empreendimento  

ganhou o Troféu Ademi (concedido 

pela Associação de Dirigentes 

de Empresas do Mercado 

Imobiliário da Bahia), na categoria 

“Lançamento do ano acima de 

15 mil m² de área construída”. A 

Ademi também premiou, no Rio de 

Janeiro, o Liv Residence Lifestyle 

(na categoria “Residencial de 

médio porte”) e, em Pernambuco, 

o Edifício Maria Irene (categoria 

“Quatro quartos”) e o Empresarial 

Acácio Gil Borsoi, na categoria 

Comercial / Centro Empresarial. 

Além disso, a QGDI ficou em 

primeiro lugar em dois critérios 

do Prêmio Marketing Imobiliário: 

melhor Site Corporativo e melhor 

Ação em Mídia Social – concedido 

para a campanha Loucuras do Lar, 

feita nas redes sociais para  

o lançamento do Edifício  

Maria Emília. 

Registrou-se ainda um importante 

prêmio espontâneo recebido da 

revista Consumidor Moderno 

em parceria com a Shopper 

Experience: a QGDI foi escolhida 

como “A empresa que mais respeita 

o consumidor” no segmento 

construtivo, reconhecimento 

prestado por uma carteira que 

chegou, em 2013, à marca de 16  

mil clientes.

O Skyline Intelligent 
Business (primeira foto 
à esquerda e acima), 
lançamento na região da 
Nova Berrini, em São Paulo, 
e o Pátio Boulevard, em 
Santo André (SP)
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Energia
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No panorama global, o Brasil está, há alguns anos, no centro das atenções quando o assunto é energia. 
A descoberta das reservas de petróleo da camada pré-sal, nas Bacias de Campos e de Santos, aqueceu, 
de forma inédita, o mercado de óleo e gás e criou grandes expectativas sobre a possibilidade de o 
país passar a ser um exportador do combustível. Ao mesmo tempo, a busca por formas alternativas de 
energias está na ordem do dia. O Brasil detém um enorme potencial de geração de energia eólica, de 
biomassa renovável e hidrelétrica e a previsão é de que, nos próximos anos, a participação dessas 
fontes na matriz energética nacional cresça significativamente.
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renováveis (parques eólicos, 
pequenas centrais hidrelétricas e 
térmicas por biomassa de floresta 
renovável). Esses investimentos 
estão em pleno processo de 
expansão de capacidade, ajudando 
na consolidação da oferta de 
energias não convencionais.

Atuação destacada 
na cadeia de óleo e gás 

A Queiroz Galvão Exploração e 
Produção (QGEP) viveu, em 2013, 
um período de diversificação e 
ampliação de portfólio. Habilitada 
como operador do tipo A pela 
Agência Nacional de Petróleo, 
Biocombustíveis e Gás Natural 
(ANP), a companhia participou 
ativamente da 11ª Rodada de 
Licitações promovida pelo órgão 
regulador, arrematando oito blocos, 
dos quais cinco como operador, em 
cinco novas bacias sedimentares. 

35

Não apenas o trabalho ligado 
diretamente à exploração de 
óleo e gás ganhou grande 
impulso, mas diversas áreas 
paralelas se beneficiaram muito. 
Aproximadamente 50% da força 
de trabalho das empresas Queiroz 
Galvão estão dedicados a atividades 
nessa área, que hoje garante cerca 
de metade do faturamento total 
do Grupo. A perspectiva é de que, 
com o rápido ritmo com que se 
está dando ao desenvolvimento da 
produção das reservas do pré-sal, 
a importância dessas atividades 
cresça ainda mais.

A Queiroz Galvão Exploração e 
Produção (QGEP), a empresa do 
Grupo dedicada a prospectar e 
produzir óleo e gás, é a única 
companhia brasileira a operar na 
zona de exclusão do pré-sal da 
Bacia de Santos. A Queiroz Galvão 
Óleo e Gás (QGOG), especializada 

em prestação de serviços de 
perfuração e produção, vem 
obtendo sucessivas conquistas 
em seu mercado nos últimos 
anos. E a área de negócios Naval e 
Offshore, na qual estão abrigados 
os estaleiros do Grupo, tem dado 
conta dos enormes desafios da 
construção naval e da montagem 
de plataformas de exploração 
necessárias à descoberta e 
transporte do petróleo. Compondo 
os elos dessa corrente produtiva, a 
Construtora Queiroz Galvão (CQG) 
desenvolve grandes obras em 
refinarias e instalações de apoio, 
aptas a receber, processar e estocar 
os combustíveis. 

Já as atividades de produção 
e desenvolvimento de fontes 
de energia não convencionais 
cabem à Queiroz Galvão Energias 
Renováveis (QGER), que concentra 
os ativos de geração por fontes 
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OS BLOCOS CONQUISTADOS NA 11ª RODADA
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PEPB-M-894 e PEPB-M-896 
(Bacia Pernambuco-Paraíba)  

Participação: 30% em cada um (opera em 
ambos)

Bacia considerada de nova fronteira, em 
que na 1ª fase exploratória será realizada 
aquisição sísmica 3D para avaliação do 
potencial da área. 

ES-M-598 e ES-M-673 
(Bacia Espírito Santo)

Participação: 20% em cada um

Situados em área de águas profundas, 
na porção norte da margem continental 
brasileira, ao longo da costa do estado 
do Espírito Santo, estando localizada em 
prolongamentos de importantes descobertas, 
desde Campo de Golfinho até descobertas de 
águas mais profundas.

CE-M-661 (Bacia Ceará)  

Participação: 25% 

Bacia de nova fronteira situada na porção 
leste da margem equatorial brasileira, tem 
potencial para descoberta de óleo. Na bacia, 
há alguns campos em produção na porção  
de águas rasas.

FZA-M-90 (Bacia Foz do Amazonas)

Participação: 35% (operadora)

A área possui potencial para descoberta  
de óleo leve. O Bloco está localizado  
em água profunda, acima de 1.500 m  
de lâmina d’ água.

PAMA-M-265  e PAMA-M-337 
(Bacia Pará-Maranhão) 

Participação: 30% (PAMA-M-265)  
e 50% (PAMA-M-337); opera em ambos

Nova fronteira situada em águas profundas 
no litoral dos estados do Pará e do Maranhão. 
As atividades realizadas na área indicam 
presença de óleo leve na região.
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Através da participação no leilão, a 
QGEP também atingiu seu objetivo 
estratégico de diversificar seus 
parceiros ao formar consórcios com 
a participação de majors (Total e 
Statoil) e companhias independentes 
com atuação internacional (Pacific 
Rubiales e Premier Oil). Nos 
novos blocos serão realizados 
investimentos na aquisição de dados 
sísmicos 3D, a serem levantados ao 
longo dos próximos três anos, e na 
perfuração de pelo menos quatro 
poços exploratórios a partir de 2017. 
As concessões adquiridas pela 
empresa possuem área total  
de 5.785 km2.

Com as novas aquisições, o 
portfólio da QGEP se apresenta 
diversificado e balanceado com 
prospects e leads em bacias 
produtoras tradicionais, como 
Campos, Santos e Espírito Santo. 
A lista de ativos inclui áreas de 
grande potencial, como as do 
pré-sal da Bacia de Santos, bacias 
com risco moderado com algumas 
descobertas, como as de Camamu-
Almada e Jequitinhonha e bacias 
de alto prêmio e alto risco, como 
as áreas de novas fronteiras 
adquiridas no leilão. Além desse 
equilíbrio, a companhia alongou o 
perfil da sua carteira exploratória. 
Atualmente, o portfólio de ativos 
é composto por 15 concessões em 
nove diferentes bacias.  

Na fase exploratória, a empresa 
anunciou em agosto uma 
descoberta de indícios de óleo e 
gás no bloco BM-J-2 na Bacia de 
Jequitinhonha, no sul da Bahia. 
Na fase de desenvolvimento, foi 
iniciada a perfuração do primeiro 
poço horizontal do Sistema de 
Produção Antecipada do Campo de 
Atlanta, no Bloco BS-4, no qual a 
QGEP é o operador.

Em agosto, a empresa tornou pública 
uma descoberta feita no poço 
1-QG-5A-BAS, localizado no Bloco 
BM-J-2, na Bacia de Jequitinhonha. 
O bloco é operado pela QGEP, que 
detém 100% de participação. O poço 
Alto de Canavieiras (Jeq#1) chegou 
à profundidade de 4.800 metros, 
avançando 750 m abaixo da camada 
de sal, e sua conclusão ocorreu em 
outubro de 2013.

No pré-sal da Bacia de Santos, foi 
iniciada em dezembro a perfuração 
do primeiro poço de extensão na 
descoberta de Carcará, no Bloco 
BM-S-8. Devido a problemas 
operacionais na unidade de 
perfuração, o poço foi abandonado 
em seus primeiros estágios. A 
atividade de perfuração no bloco 
deverá ser retomada no final de 
2014, já com a utilização de unidade 
equipada com tecnologia MPD 
(managed pressure drilling, ou 
perfuração de pressão controlada), 
o que propiciará maior segurança 
e eficiência operacional na 
perfuração dos reservatórios do 
pré-sal, que, no poço descobridor 
de Carcará, apresentaram pressões 
anormalmente altas. Esse poço 
atravessou uma coluna de óleo de 
31° API de 471 metros em carbonatos 
microbiais, com excelentes condições 
de porosidade e permeabilidade. 

No que tange ao desenvolvimento 
da produção, a QGEP deu início 
à implantação do Sistema de 
Produção Antecipada do Campo 
de Atlanta, no Bloco BS-4, com 
a perfuração do primeiro poço 
horizontal do campo. Este sistema 
consiste de dois poços horizontais 
que produzirão para um FPSO com 
capacidade de processamento de 
25 mil bbl/d de petróleo durante 
três anos, com o primeiro óleo 
previsto para final de 2015, ou início 

de 2016.  O sistema de produção 
definitivo do campo prevê a 
ampliação do número de poços 
produtores para 12, e a substituição 
do FPSO por outro com capacidade 
de processamento de 80 mil bbl/d. 
A licitação do FPSO está prevista 
para meados de 2015 e representa 
uma oportunidade de negócio para 
a QGOG, que opera esse tipo de 
navio-plataforma. O sucesso obtido 
na perfuração desse primeiro poço, 
que tem uma seção horizontal 
de 800 metros, representa a 
superação de um primeiro grande 
obstáculo: uma acumulação pós-
sal de óleo pesado (14° API) em 
reservatórios constituídos por 
arenitos inconsolidados, com 
pequeno soterramento e situada 
em água ultra-profunda (cerca 
de 1.550 m). O risco do projeto 
diminuiu muito. Ainda em relação 
ao Bloco BS-4, foi aprovado 
em agosto pela ANP o Plano de 
Desenvolvimento do Campo de 
Oliva, cuja implementação como 
um tie back (conexão entre um 
novo poço e um campo que já está 
produzindo) ao Campo de Atlanta 
será iniciada somente em 2016, com 
a perfuração de um poço vertical 
para a aquisição de dados  
de reservatório.

Embora as tecnologias utilizadas 
no desenvolvimento do Campo de 
Atlanta já tenham sido 
amplamente testadas pela 
indústria, a aplicação das mesmas 
às condições encontradas no 
Campo de Atlanta é pioneira, 
constituindo-se numa inovação 
tecnológica. Isso permitiu o 
financiamento do Sistema de 
Produção Antecipado pela FINEP – 
Financiadora de Projetos e Estudos, 
que tem por missão apoiar a 
pesquisa, o desenvolvimento  
e a inovação tecnológica. 
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Manati, um dos maiores campos 
de gás não associado do país, 
apresentou um excelente 
desempenho ao longo do ano de 
2013, com uma produção diária 
média de 6 milhões de metros 
cúbicos, propiciando forte geração 
de caixa para a QGEP, que detém 
45% de participação no ativo. 
Descoberto em 2000, o campo 
entrou em operação em 2007 e, 
desde então, tem sido a principal 
fonte de receita da companhia. Suas 
reservas 1P, 2P e 3P, em 31/12/2013, 
certificadas pela firma de consultoria 
Gaffney, Cline & Associates, eram de, 
respectivamente, 41, 44 e 48 milhões 
de barris de óleo equivalente líquidas 
para a QGEP.

Fruto de sua política diligente 
na gestão de gastos e rigidez no 
gerenciamento de riscos, a QGEP 
encerrou o ano com uma sólida 
situação financeira, que a diferencia 

e abre espaço para investimentos 
em novos projetos que aumentem o 
potencial de seu portfólio e reduzam 
o risco a ele associado.  

No segundo semestre de 2013, a 
empresa, única do Grupo Queiroz 
Galvão a ter ações negociadas na 
BM&FBovespa, foi apontada por 
analistas ouvidos pela revista Isto 
É Dinheiro como uma das opções 
mais promissoras em 2014 para 
investidores do setor, em razão 
do bom desempenho financeiro 
de 2013 e de sua eficiente gestão 
de despesas. A QGEP também 
foi apontada pelo anuário Valor 
1000 como a 4ª empresa com 
os maiores índices de liquidez 
corrente, em uma relação na qual 
foram elencadas 20 companhias 
de diferentes setores de atuação. A 
QGEP foi a única empresa privada 
brasileira listada no segmento  
de óleo e gás. 

A empresa também conquistou 
algumas posições na edição 2013 
do anuário Melhores da Dinheiro. 
A publicação apresentou rankings 
com empresas que são destaque 
em gestão financeira, governança 
corporativa, responsabilidade social, 
recursos humanos, inovação e 
qualidade. Dentre as mil maiores 
empresas do Brasil, a QGEP ocupa 
a 781ª posição. Nas categorias do 
setor de “combustível, óleo e gás”, 
a companhia conquistou o 2º lugar 
na categoria “sustentabilidade 
financeira”, o 4º em melhores 
empresas e a 5ª posição em 
“responsabilidade social”.

A credibilidade do Grupo Queiroz 
Galvão reflete na atuação da QGEP, 
já que empresas estrangeiras de 
diferentes portes têm enxergado 
na Companhia um parceiro de 
referência na atuação offshore 
no Brasil, resultado, mais uma 

Laguna Star, navio-sonda
da QGOG: dotada de
moderna tecnologia,
a unidade foi projetada
para operar em águas
ultraprofundas, inclusive
áreas do pré-sal. Na foto 
maior à direita, a
plataforma Alpha Star
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vez, de uma gestão transparente 
e responsável, que mantém com 
todos os públicos de interesse um 
diálogo aberto.  

O balanço do ano de 2013 foi muito 
positivo. A companhia atingiu 
seus objetivos estratégicos de 
ampliar e diversificar seu portfólio, 
fazendo com que ele ficasse mais 
equilibrado, diversificou seus 
parceiros e mais que dobrou o 
número de blocos operados. Além 
disso, consolidou-se como uma 
operadora de águas profundas e 
ultraprofundas, mais que dobrou 
suas reservas de petróleo e encerrou 
o ano com uma sólida posição 
financeira. Todos esses resultados 

apontam para uma trajetória 
de crescimento sustentável da 
companhia no médio e no longo 
prazos, com grande geração de valor 
para seus públicos de interesse.. 

QGOG: expansão em 
mar e terra

Em 2013, a Queiroz Galvão Óleo 
e Gás atingiu marcos relevantes 
que consolidaram sua liderança 
entre as prestadoras de serviços 
do segmento no Brasil. A empresa 
encerrou o ano com um portfólio 
que inclui 12 sondas de perfuração 
offshore (incluindo quatro 
em construção), nove sondas 
onshore  e parcerias na operação 

de seis unidades flutuantes de 
produção (FPSOs), três delas 
em construção. Na prestação de 
serviços de perfuração offshore, 
a QGOG contou com duas novas 
unidades em operação para águas 
ultraprofundas, os navios-sonda 
Amaralina Star e Laguna Star, que 
superaram rapidamente a curva 
de aprendizado e apresentaram 
excelente desempenho operacional 
em seu primeiro ano de operação.

Outro destaque importante nas 
atividades offshore foi a primeira 
certificação de conteúdo local 
conferida pela Agência Nacional do 
Petróleo e Biocombustíveis (ANP) à 
plataforma Olinda Star. 

Evolução da Complexidade dos FPSO



40 Relatório Anual Queiroz Galvão 2013

Etapas da construção da 
unidade FPSO P-58: 
mais uma realização de
grande porte do Estaleiro
Honório Bicalho, que
entregou a plataforma
de produção à Petrobras
em tempo recorde

A iniciativa serve para incrementar 
a participação da indústria nacional 
de bens e serviços, em bases 
competitivas, nos projetos de 
exploração e desenvolvimento da 
produção de petróleo e gás natural.  
Contratada pela Petrobras, a Olinda 
Star opera em águas profundas 
(capaz de perfurar poços com 7.000 
m de profundidade).

O desafio de avançar no mercado de 
operação de FPSOs – plataformas 
flutuantes de produção, com 
capacidade de armazenamento 
e escoamento – foi plenamente 
superado. As unidades Cidade de 
Paraty e P-63, que entraram em 
atividade em 2013, juntaram-se 
ao FPSO Capixaba, em operação 
desde 2006. O Cidade de Paraty é 
um dos FPSOs mais complexos do 
mundo. A QGOG participou, com seu 
corpo técnico, do comissionamento 
do projeto, além de contar com 

funcionários na operação da unidade, 
que teve início em junho de 2013. 
No mesmo mês, a P-63 também 
iniciou operações. A unidade tem 
um significado especial para a 
sinergia entre as empresas do Grupo, 
por ter sido construída por uma 
joint-venture que inclui o Estaleiro 
Honório Bicalho, empresa da área de 
negócios Naval e Offshore. 

Outra unidade, o Cidade de Ilhabela, 
foi convertida em um estaleiro chinês 
para poder operar como FPSO. À etapa 
de conversão, de menor complexidade 
em termos de tecnologia, segue-se 
a etapa de integração do topside, 
operação mais complexa e realizada 
totalmente no Brasil. A conversão 
foi concluída em julho de 2013 e a 
unidade está no Brasil, passando 
pelas últimas adaptações para entrar 
em operação no segundo semestre 
de 2014, na Bacia de Santos. Ainda 
em 2013, a QGOG firmou dois novos 

contratos para operação de FPSO 
para o consórcio BM-S-11, liderado 
pela Petrobras. As unidades Cidade 
de Maricá e Cidade de Saquarema 
irão operar no Campo de Lula, no 
pré-sal da Bacia de Santos. Estima-
se que o FPSO Cidade de Maricá entre 
em operação no final de 2015, e o FPSO 
Cidade de Saquarema, no início de 2016. 

Também foram registrados bons 
resultados nas atividades de 
perfuração terrestre. A QGOG é líder 
nacional e pioneira na perfuração 
de poços terrestres em grandes 
profundidades e, desde 1987, atua 
em áreas remotas, como a Floresta 
Amazônica, com um histórico de 
excelência e segurança operacional e 
onde atualmente opera sete sondas. 
A companhia também diversificou a 
sua base de clientes, ao operar para a 
Shell, com a sonda QG-I, na Bacia do 
Rio São Francisco (MG). No começo de 
2013, a sonda atingiu a marca de seis 
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mercado de prestação de serviços de 
perfuração. Os projetos que compõem 
esse programa concentram-se na 
adequação rigorosa às exigências 
de manutenção e de operação 
e na revisão dos procedimentos 
relacionados ao sistema BOP, dentre 
outras ações. Como compromisso 
com a Qualidade, a Segurança, o 
Meio Ambiente e a Saúde (QSMS), 
foi realizada em 2013 a Campanha 
Operação Segura, abrangendo as 
áreas de meio ambiente, ambiente 
operacional, ordem e limpeza, 
integridade física e mecânica. 

Internamente, a QGOG deu 
prosseguimento a seu Programa 
de Desenvolvimento de 
Lideranças (PDL), que estimula as 
competências organizacionais dos 
funcionários e alinha as atitudes 
e os comportamentos esperados 
dos líderes para com suas equipes. 
Para reforçar ainda mais, na 
cultura da empresa, os quatro 

Valores fundamentais do Grupo – 
Trabalho, Confiabilidade, Lealdade e 
Qualidade –  alinhados ao princípio 
da Segurança, foi criada em janeiro 
de 2013 a campanha “Uma Empresa 
se Faz com Gente Competente”, 
para divulgar essas premissas em 
diversas peças informativas.

Construção naval dá as 
bases para a exploração

Depois de anos de baixo 
aproveitamento e desmobilização, 
a indústria naval brasileira dá sinais 
de franca recuperação, impulsionada 
pelas demandas do pré-sal. Reunindo 
os estaleiros Honório Bicalho (em 
Rio Grande, Rio Grande do Sul) 
e Atlântico Sul (EAS, em Ipojuca, 
Pernambuco), a área de negócios 
Naval e Offshore do Grupo Queiroz 
Galvão teve um ano extremamente 
produtivo.  Três plataformas de 
exploração foram entregues à 
Petrobras dentro do prazo previsto; 

anos consecutivos de trabalho sem 
acidentes com afastamento. Como 
destaque adicional, a sonda QG-VI, 
que junto com a QG-VII, é a sonda 
com a maior capacidade de perfuração 
terrestre do Brasil, iniciou as operações 
na Bacia do Parecis no estado de Mato 
Grosso, região que pode se tornar uma 
nova fronteira exploratória.

Como parte de seu planejamento 
estratégico, que visa aproveitar 
oportunidades e eliminar ameaças, 
a QGOG conta com um amplo 
portfólio de iniciativas. Uma delas, 
cujo objetivo é manter os altos níveis 
de capacitação técnica e segurança 
aplicados em suas atividades, é o 
Programa BOP 100%, iniciado em 
2013.  O BOP (blowout preventer, 
ou “preventor de erupção”) é um 
equipamento de segurança e controle 
de poços de complexo funcionamento 
que requer operação e manutenção 
precisas,  pois representa o maior 
percentual de perda de receita do 

Cidade de Ilhabela:
adaptada para operar 
como FPSO, a unidade 
teve sua etapa final de 
conversão (integração do 
topside) realizada no Brasil. 
Totalmente preparada, a 
embarcação vai operar em 
campos da Bacia de Santos
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a subsidiária Transpetro também 
recebeu dois navios petroleiros. 
Outros contratos foram firmados ou 
reativados, mostrando o potencial 
que a Queiroz Galvão tem para 
contribuir com o crescimento 
da indústria nacional de óleo e 
gás. Apenas as três plataformas 
entregues à Petrobras têm, reunidas, 
a capacidade de aumentar o ritmo de 
produção em 500 mil barris diários. 

Em maio de 2013, foi entregue a 
plataforma de perfuração P-60, 
capaz de perfurar poços até 9.144 
m de profundidade. Trata-se de 
uma embarcação do tipo jack-up 
(ou autoelevável), que pode se fixar 
ao fundo do mar por três ou mais 
pernas. A sonda poderá operar em 
lâmina d’água de até 106 m, e entrou 
em operação no bloco exploratório 
BM-C-27, na Bacia de Campos.  No 
mês seguinte, uma outra plataforma, 
esta de produção, foi concluída pelo 

Estaleiro Honório Bicalho. A P-63 
(Papa-Terra) é uma embarcação 
do tipo FPSO, cuja operação foi 
confiada, pela Petrobras, aos técnicos 
da Queiroz Galvão Óleo e Gás. A P-63 
foi convertida em FPSO a partir do 
navio-tanque BW Nisa, no Estaleiro 
Cosco, na China, e as últimas etapas 
de construção foram realizadas no 
Estaleiro Honório Bicalho. 

A tão almejada sinergia entre as 
companhias do Grupo atingiu 
outro ponto alto com a cooperação 
entre os estaleiros Atlântico Sul e 
Honório Bicalho, reunidos no projeto 
da P-55, plataforma de produção 
semissubmersível entregue em 
setembro. O EAS produziu o casco 
da embarcação e o Honório Bicalho 
o chamado topside (o deque 
principal da plataforma, com seus 
equipamentos e instalações). Em 
2012, o Honório Bicalho realizou a 
operação de mating (junção do casco 

e do topside) da P-55 — um dos mais 
ambiciosos projetos da indústria 
naval brasileira, batendo recordes na 
elevação (57,2 metros) e peso (17 mil 
toneladas). A plataforma, a maior de 
seu tipo já construída no Brasil, tem 
capacidade diária de processamento 
de 180 mil barris de petróleo e 4 
milhões de metros cúbicos de gás e 
vai atuar no Campo de Roncador, na 
Bacia de Campos. 

Em novembro, registrou-se um novo 
recorde para o segmento Offshore. 
Apenas 35 meses foram necessários 
para entregar a plataforma de 
produção P-58, outro FPSO, este 
com capacidade de 180 mil barris/
dia e 6 milhões de metros cúbicos 
de gás. Do Estaleiro Honório Bicalho, 
a P-58 seguiu direto para o Parque 
das Baleias, na costa do Espírito 
Santo. Capaz de operar em águas 
com até 1.400 m de profundidade, 
a plataforma gerou, durante sua 

Lançamento do Dragão 
do Mar, no Estaleiro 
Atlântico Sul. O EAS vai 
construir um conjunto 
de dez navios do mesmo 
porte sob encomenda da 
Transpetro
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Zumbi dos Palmares:
o petroleiro “irmão”
do Dragão do Mar foi
entregue em abril de 2013.
Ambos têm capacidade de
transportar 1 milhão de
barris de petróleo e 
autonomia de 20 mil  
milhas náuticas

construção, 4.500 empregos diretos: 
seus 15 módulos, a conversão do 
casco e o mating da unidade foram 
realizados no Brasil. 
 
O Estaleiro Atlântico Sul entregou 
à Transpetro dois navios da classe 
Suezmax, capazes de transportar 1 
milhão de barris de petróleo. Em abril, 
foi entregue o Zumbi dos Palmares; 
dezembro registrou a entrega do 
Dragão do Mar. De dimensões 
e performances idênticas (274 
metros de comprimento, 51 metros 
de altura, 48 metros de largura e 
autonomia de 20 mil milhas náuticas), 
os petroleiros fazem parte de um 
conjunto de dez “navios-irmãos” 
encomendados pela Transpetro. O 
primeiro deles, o João Cândido, 
entrou em operação em 2012. A série 
de navios faz parte do Programa de 
Modernização e Expansão da Frota 
(Promef), promovido para estimular a 
construção naval nacional. 

Boas bases para o futuro foram 
lançadas em 2013. Já a Transpetro 
reativou contratos para a construção 
de 12 navios no EAS, das classes 
Aframax (cinco), Suesmax DP 1 
(quatro) e Aframax DP 1 (três). O 
Estaleiro conta com novo fôlego 
para suas operações desde junho 
de 2013, quando foi concretizada 
a sociedade com o grupo Japan 
EAS Investimentos e Participações 
Ltda, formado pelas empresas 
japonesas IHI Corporation, Japan 
Marine United Corporation e JGC 
Corporation. A Japan EAS já investiu 
R$ 300 milhões nas instalações 
do EAS no Complexo Portuário de 
Suape. Também estão em curso 
obras de modernização e melhorias 
nas instalações do Estaleiro 
Honório Bicalho. Esses movimentos 
garantem a competitividade do 
Grupo Queiroz Galvão no mercado 
brasileiro de exploração de  
petróleo, que até 2017 deverá 

receber, apenas da Petrobras, 
investimentos da ordem de  
R$ 107 bilhões. 

CQG: infraestrutura para a 
cadeia de óleo e gás

Sem o apoio de toda uma rede 
de instalações e equipamentos – 
refinarias, oleodutos, laboratórios, 
tanques – a atividade de exploração 
petrolífera não teria como existir. 
Complementando os esforços da 
QGEP, da QGOG e do segmento Naval 
e Offshore, a Construtora Queiroz 
Galvão se encontra envolvida em 
vários projetos de infraestrutura 
de grande porte, destinados a 
complementar a cadeia produtiva 
nacional de petróleo e gás natural. 

No Rio de Janeiro, a CQG conquistou 
outros dois projetos no Complexo 
Petroquímico do Rio de Janeiro 
(Comperj), da Petrobras. 
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Complexo Petroquímico do
Rio de Janeiro (Comperj),
de cuja construção a
CQG participa: um dos 
maiores projetos da 
história da Petrobras e
um recurso fundamental 
para alavancar a indústria 
de óleo e gás no país

Na Refinaria Abreu e Lima 
(Rnest), em Pernambuco, 
a CQG trabalha na 
instalação de tubulações, 
válvulas e bombas que 
fazem a ligação entre 
os equipamentos de 
refino e os tanques de 
armazenamento
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Montagem de um 
aerogerador em um dos 
complexos eólicos da 
QGER no Ceará: somados, 
os geradores da primeira 
fase do projeto no estado 
nordestino totalizam 
197,3 MW de capacidade 
instalada

e casas de bombas interligando 
as diversas unidades de refino e 
os tanques armazenamento – está 
em sua fase final. A Refinaria terá 
capacidade de processar  
230 mil barris de óleo por dia e está 
habilitada a processar 100%  
de petróleo pesado com o  
mínimo de impactos ambientais.  
Já no estado de São Paulo, a 
Construtora realiza a manutenção, 
limpeza e reabilitação de 65  
tanques de armazenamento de 
combustível em oito terminais da 
Transpetro, subsidiária de  
logística e transporte da Petrobras. 
É a primeira obra do Grupo  
a aderir ao Compromisso  
Nacional, parceria realizada  
entre o Governo Federal, 
empresários e sindicatos que  
traz avanços e inovações nas 
relações trabalhistas e nas 
condições em que o trabalho  
é realizado.

A Unidade de Processamento de 
Gás Natural (UPGN), uma das 
maiores licitações na história do 
Comperj, foi vencida em agosto 
pelo consórcio liderado pela CQG. 
A UPGN será responsável pelo 
processamento do gás natural 
extraído das reservas do pré-sal, 
com capacidade para receber mais 
de 20 milhões de metros cúbicos 
diariamente. No mesmo mês, a 
Petrobras também escolheu a 
CQG para construir a Unidade de 
Recuperação de Enxofre (URE) do 
Complexo, usada para recuperar o 
enxofre contido nos fluxos de gases 
provenientes de outros processos 
de refino. 

A CQG também avançou seus 
trabalhos na Refinaria Abreu e 
Lima (Rnest), em Pernambuco, e no 
projeto Tanques III, em São Paulo. 
O trabalho realizado na Rnest – a 
instalação de tubulações, válvulas 

Gerando a energia 
do futuro 

A Queiroz Galvão Gestão de Negócios 
administra os negócios de energia 
do Grupo Queiroz Galvão, voltado 
atualmente para a geração e a 
comercialização de energia elétrica. 
A QG Energia, um dos segmentos 
da recém-criada QG Infra, nasceu 
em 2013 para posicionar o Grupo 
como importante player no setor de 
energia elétrica do Brasil, podendo 
atuar, posteriormente, também 
nos segmentos de transmissão e 
distribuição. Uma série de realizações 
importantes, especialmente nos 
setores de geração hidrelétrica 
e eólica, marcou 2013 e foi 
potencializada pela criação da Queiroz 
Galvão Comercializadora de Energia. 
A empresa visa comercializar toda a 
energia produzida pela QG Energia, 
atendendo ao mercado livre, formado 
principalmente por consumidores 
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de grande porte (industriais e 
comerciais). A QG Energia trabalha 
com a perspectiva de chegar ao ano 
de 2020 com cerca de 1.800 MW de 
capacidade instalada, dobrando a 
atual capacidade já instalada  
e / ou contratada, para atender ao 
crescimento do mercado. 

Renováveis: de vento 
em popa

A empresa realiza vários 
empreendimentos de geração de 
energia de fontes eólicas. Os primeiros 
parques eólicos já começaram a 
produzir. O Complexo Eólico de Icaraí 
– com 65 MW de capacidade instalada 
– no Ceará, entrou em fase de testes  
em dezembro de 2013, após 
autorização da Agência Nacional  
de Energia Elétrica (Aneel). A QGER 
iniciará até junho de 2014 a operação 
de outros dois complexos eólicos no 
mesmo estado: Taíba (56,7 MW) e  
Amontada (75,6 MW).

A construção da segunda fase 
já foi iniciada. Será o Complexo 
Eólico de Riachão, localizado no Rio 
Grande do Norte, com 145,8 MW de 
capacidade instalada. Distante 34 km 
da capital Natal, o empreendimento 
estará apto a operar em 2014. Em 
fevereiro de 2013, foi firmado um 
Acordo de Cooperação Científica e 
Tecnológica com a Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), para a realização de um 
estudo socioambiental na cidade 
de Ceará-Mirim (onde Riachão se 
localiza), que identificará os fatores 
que permitirão um desenvolvimento 
sustentável na localidade.

No segundo semestre de 2014 
começa a construção da terceira 
fase, com mais dois complexos 
eólicos no estado do Piauí (Chapada 
do Araripe). Serão os complexos 
de Caldeirão I e II. Cada um 
deles contará com 207,9 MW de 
capacidade, totalizando 415,8 MW. 

Esse grande complexo deverá gerar 
3 mil empregos diretos e cerca de 
10 mil empregos indiretos, e vai 
ajudar o Piauí a se tornar o primeiro 
estado brasileiro a ter 100% de sua 
energia elétrica proveniente de 
fontes renováveis.

Aos investimentos em energia eólica, 
somam-se os 13 MW produzidos 
pelas duas usinas termelétricas 
abastecidas com biomassa renovável 
operadas no Maranhão. Em mais 
um exemplo de sinergia entre os 
segmentos do Grupo, as unidades 
instaladas em Açailândia e Santa Inês 
usam como combustível os resíduos 
florestais dos 45 mil hectares de 
reflorestamento.

Belo Monte, terceira maior 
hidrelétrica do planeta

O trabalho de parceria da Construtora 
Queiroz Galvão na usina de Belo 
Monte, a terceira maior hidrelétrica 

HE Santa Clara (fotos  
no alto) e PCH Mucuri: 
usinas fazem parte  
dos empreendimentos  
da Queiroz Galvão  
no campo da geração  
de energia hidrelétrica,  
um conjunto com 
capacidade instalada  
de 300 MW
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Concepção artística 
da vista aérea da 
usina hidrelétrica de 
Belo Monte, no Pará. 
A Construtora Queiroz 
Galvão desempenha 
importante papel nas 
obras do complexo, maior 
hidrelétrica totalmente 
brasileira e a terceira maior 
do tipo em todo o mundo

do mundo (e a maior usina 100% 
brasileira do tipo), avançou em 2013, 
mobilizando 28 mil trabalhadores na 
região dos municípios de Vitória do 
Xingu e de Altamira (PA). Um enorme 
desafio logístico e operacional, que 
demandará 2.500 equipamentos 
pesados (guindastes, escavadeiras, 
motoniveladoras, caminhões 
pesados, centrais industriais), a obra 
na usina também garantirá benefícios 
permanentes à população da região, 
como a construção de um porto no 
rio Xingu e a melhoria de mais de 
150 quilômetros de estradas. Ao final 
de 2013, cerca de 45% das obras civis 
de Belo Monte estavam concluídas. 

O compromisso com o equilíbrio 
socioambiental está mantido. Belo 
Monte terá um reservatório de água 
reduzido, para minimizar o impacto 
sobre o ecossistema local e impedir 
que qualquer terra indígena seja 
alagada. A população ribeirinha do 
entorno terá a opção de indenização 

ou remoção para imóveis novos e 
totalmente estruturados naquela 
mesma região. Projetos de 
monitoramento e preservação da 
fauna e da flora local ajudam a 
preservar cerca de 190 mil espécies 
de plantas e animais, e grandes 
investimentos na infraestrutura de 
saneamento básico têm sido feitos 
para beneficiar as comunidades.  
Além disso, desde 2011, o Programa 
Capacitar para Crescer fornece 
cursos profissionalizantes em várias 
áreas, destinados à mão de obra 
local; a estimativa é de que até 30 
mil pessoas sejam formadas pelos 
cursos até o fim das obras. 

Mucuri entra em operação 
comercial

Em setembro, a Aneel autorizou para 
início de operação comercial as três 
unidades geradoras da pequena central 
hidrelétrica (PCH) Mucuri, erguida 
pela Construtora Queiroz Galvão 

entre as cidades de Carlos Chagas 
e Pavão, Minas Gerais. As três 
turbinas da unidade são capazes de 
gerar 19,1 MW; a energia gerada já 
foi contratada pela Cemig, empresa 
responsável pela gestão da maior 
rede de distribuição de energia 
elétrica da América do Sul, pelo 
prazo de 20 anos. Uma PCH é uma 
usina hidrelétrica com capacidade 
geradora entre 1 MW e 30 MW e 
reservatório de no máximo 3 km², 
concebida para causar menores 
impactos ambientais e se adequarem 
à geração descentralizada de energia.  

Mucuri se junta às outras três usinas 
hidrelétricas construídas e operadas 
pelo Grupo que, reunidas, somam 320 
MW de capacidade instalada: Santa 
Clara, em Minas Gerais; Jauru, no
Mato Grosso do Sul; e Quebra-Queixo,
em Santa Catarina. É um conjunto 
que contribui, de forma decisiva, com 
o backlog total de R$ 12 bilhões já 
contratados junto à QG Energia. 
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em duas variedades: Sugarone 

(uva branca) e Summer Royal 

(uva negra). Antes produzidas 

prioritariamente para exportação, 

as uvas em 2013 tiveram cerca de 

40% de sua produção voltada para 

o mercado interno. 

 

As técnicas de cultivo também 

evoluíram. Em um único ano, de 

uma área de 200 hectares, foi 

possível extrair duas safras de uvas, 

uma a cada semestre.  

O investimento da Queiroz Galvão na área de produção de alimentos remonta à década de 1960 e foi 
um dos marcos iniciais da diversificação das atividades do Grupo. Hoje, o setor é responsável por um 
faturamento de cerca de R$ 180 milhões (em 2013) e emprega técnicas modernas de produção e gestão 
para oferecer aos mercados interno e internacional produtos de alta qualidade.  

A área de alimentos, administrada 

pela Queiroz Galvão Gestão de 

Negócios, tem como principais 

ativos a produção de frutas 

(com destaque para os sucos 

concentrados, processados 

na fábrica da empresa em 

Petrolina, e as uvas in natura) 

e a criação de camarão em 

cativeiro (carcinicultura). Ambas 

as atividades experimentaram 

crescimento das respectivas 

produções e expansão de seus 

mercados consumidores em 2013. 

O Grupo ainda investe em pecuária 

selecionada de corte, na fazenda Rio 

Arataú (PA).

Frutas premium para o 

Brasil e para o mundo

  Na Fazenda Timbaúba, em Petrolina 

(PE), a Queiroz Galvão Alimentos 

produz as uvas da marca Timbaúva. 

São frutas de qualidade premium, 

do tipo Crimson, disponíveis 

Alimentos  

No alto, embalagem de 
uvas e coqueirais:
produção voltada para o 
Brasil e o exterior.
À esquerda, a fábrica
de sucos e concentrados
em Petrolina, Pernambuco: 
tecnologia possibilita 
atingir mercados distantes



49

Novos processos e técnicas de 

irrigação aumentaram o rendimento 

de 230 hectares de coqueirais e 

de 145 hectares de plantações de 

uvas para suco.Os custos mais 

controlados e a maior previsibilidade 

nas receitas ajudaram a empresa a 

estabilizar suas contas, e a marca 

Timbaúva continuou a ter excelente 

aceitação no mercado doméstico. 

No mercado internacional, as 

frutas de mesa da Queiroz Galvão 

continuaram a chegar aos Estados 

Unidos, ao Canadá e a diversos 

países da Europa e da África. A 

novidade de 2013 foi a expansão 

da exportação de concentrados de 

sucos para novas praças: Israel, 

Turquia, Chipre, Cingapura e 

Uruguai. Na fábrica de sucos e 

concentrados instalada em Petrolina 

são processadas 120 toneladas de 

frutas por dia (sucos e concentrados 

de manga, acerola, maracujá, 

abacaxi, água de coco e suco de uva 

integral). A tecnologia empregada na 

produção de concentrados resulta 

em produtos muito mais duráveis, 

capazes de resistir a períodos mais 

longos de estocagem e transporte, 

alcançando novos e promissores 

mercados mais distantes. 

Camarão: produção 

duplicada

 A empresa Potiporã, sediada no 

Rio Grande do Norte, cuida da 

criação de camarões em cativeiro 

(carcinicultura) do Grupo. Em 2013, 

a produção quase dobrou, saltando 

de 2,8 mil toneladas para 5 mil 

toneladas (cerca de 20% de todo 

o camarão produzido no estado).

Para 2014, a projeção é de que a 

produção atinja 7 mil toneladas. 

A retomada das exportações 

do crustáceo para a Europa, 

principal mercado consumidor, 

foi bastante positiva: a alta do 

dólar e a queda na produção em 

países como China, Tailândia e 

Vietnã, principais produtores 

mundiais, contribuíram para os 

bons resultados. Em 2012, todo 

o camarão produzido foi vendido 

no Brasil; já em 2013, o camarão 

Potiporã recebeu pedidos inclusive 

da China e da Rússia. 

Fábrica de processamento 
do camarão Potiporã,  
no Rio Grande do Norte: 
cerca de 20% (5 mil 
toneladas/ano) de toda  
a produção do crustáceo  
do estado nordestino  
sai de lá
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Siderurgia: produtividade  

e tecnologia em alta

No setor de siderurgia, os esforços 

do Grupo são administrados pela 

QGGN e miram na união entre alta 

produtividade, alta competitividade 

no mercado, inovação e 

responsabilidade socioambiental. 

As três empresas do setor – 

Companhia Vale do Pindaré, Cosima 

Siderúrgica e Guarany Siderurgia e 

Mineração – têm uma capacidade 

conjunta de produção anual de 

mais de 860 mil toneladas de ferro-

gusa. Comprometida em manter a 

sustentabilidade de suas atividades 

e uma mínima intervenção nas 

comunidades de entorno, a Queiroz 

Galvão exerce forte controle sobre 

sua cadeia de fornecedores, para 

assegurar boas práticas sociais e 

trabalhistas.

 Em 2013, cerca de 50% do carvão 

produzido pelo Grupo foi oriundo 

de fornos retangulares, chamados 

QGR 100 (Queiroz Galvão 

Retangular, com 100 toneladas de 

capacidade). A operação dos novos 

fornos é totalmente mecanizada: 

desde o enchimento com lenha 

até a retirada do carvão, todas 

as etapas dispensam o trabalho 

manual, resultando num processo 

mais seguro e eficiente. Os novos 

fornos capturam os gases emitidos 

durante a produção de carvão 

e usam um sistema de queima 

mais eficaz, que aproveita melhor 

a matéria-prima. O aumento 

na produtividade acompanha a 

redução de emissões de gases do 

efeito estufa.

A substituição dos fornos 

convencionais pelos retangulares 

começou em 2012; em 2013, 58 

novos equipamentos do tipo foram 

instalados em áreas adjacentes às 

fazendas plantadas de eucalipto 

da Queiroz Galvão Siderurgia 

no Maranhão. Um único forno 

retangular é capaz de produzir 

quase 200 toneladas de carvão 

vegetal mensalmente, capacidade 

38 vezes maior que a de um forno 

circular comum. 

Até o fim de 2014, todos os fornos 

convencionais ainda em operação 

devem ser substituídos por 

unidades retangulares. A Energia 

Verde funciona no município de 

Açailândia (MA) e foi criada em 

2007 para abastecer de carvão 

as empresas de siderurgia do 

Grupo, utilizando madeiras de 

reflorestamento disponíveis 

naquela região.

Siderurgia  

Atividade de siderurgia
em Pindaré Mirim (MA):
boa fase do setor
é marcada por resultados
financeiros positivos, 
boas práticas de 
responsabilidade 
socioambiental e aumento 
na produtividade
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(o Bônus de Sustentabilidade) 

em reconhecimento aos métodos 

sustentáveis aplicados á produção  

de carvão.

Com a nova tecnologia, o Grupo se 

insere entre os maiores produtores 

de carvão vegetal do Brasil, 

com custos operacionais que 

possibilitarão mais competitividade 

no mercado mundial de ferro-gusa. 

Estão sendo estudadas melhorias 

que deverão elevar ainda mais a 

produtividade dos fornos.

Boa saúde nos indicadores 

financeiros

 A área de siderurgia encerrou 2013 

com números positivos. Novos 

A inovação dos fornos 

retangulares é certificada, desde 

2011, pelo governo brasileiro e 

pela Organização das Nações 

Unidas para participar do projeto 

Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo, que permite a venda 

de créditos de carbono. Com o 

uso dos novos equipamentos, a 

Queiroz Galvão Siderurgia tornou-

se a primeira empresa do Grupo 

a produzir créditos de carbono 

homologados, correspondentes à 

quantidade de emissões poluentes 

que deixaram de ser emitidas. 

Em 2014, pelo quinto ano 

consecutivo, as operações da 

Queiroz Galvão Siderurgia 

receberam da Vale um prêmio  

Abastecidos com madeira 
de reflorestamento 
cultivada a partir de 
viveiros (foto maior à 
esquerda), os fornos 
retangulares (acima) são 
mais eficientes e interferem 
menos no meio ambiente

processos proporcionaram uma 

redução de custos equivalente a 

US$ 40 por tonelada de ferro gusa 

produzido. A meta estipulada para 

2014 é a diminuição de mais US$ 

48 do custo por tonelada de gusa. 

A economia é decorrente também 

da modernização dos fornos de 

produção de carvão e da redução 

da quantidade de matéria-prima 

vegetal. 

Os indicadores financeiros do 

segmento têm evoluído de forma 

consistente. Entre 2011 e 2013, 

a receita bruta saltou de R$ 246 

milhões para R$ 432 milhões.  

A projeção do lucro líquido para 2014 

chega a R$ 37 milhões, contra um 

EBITDA de R$ 91 milhões.
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Orquestrando o Futuro, evento comemorativo dos 60 anos do Grupo, com a Orquestra Sinfônica Brasileira e o cantor e compositor Lenine

Projetos Responsáveis  
Responsabilidade Socioambiental

A responsabilidade social e o cuidado com o meio ambiente estão integrados ao planejamento 
estratégico do Grupo Queiroz Galvão, como complementos indispensáveis aos seus objetivos financeiros 
e operacionais. De modo a contribuir para a melhoria da qualidade de vida de seus colaboradores e 
das populações que habitam as áreas onde desenvolve projetos, a Queiroz Galvão investe em diversas 
iniciativas de desenvolvimento socioambiental. Em 2013, essas iniciativas se multiplicaram em áreas 
como a educação, a racionalização do uso de recursos naturais, a ampliação da consciência ecológica, 
a preservação de ecossistemas e o incentivo a projetos culturais.
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O ano de 2013 foi marcado pelas 
comemorações dos 60 anos de 
atividades do Grupo Queiroz Galvão, 
contados a partir da fundação da 
construtora Queiroz Galvão Ltda., 
em Recife (PE), em 1953. Como 
forma de retribuir à sociedade 
brasileira todo o êxito obtido nessas 
seis décadas, o Grupo patrocinou 
a Orquestra Sinfônica Brasileira 
(OSB), o mais tradicional conjunto 
orquestral brasileiro. O ponto alto 
da celebração dos 60 anos coube 
ao evento Orquestrando o Futuro, 
realizado em outubro de 2013 no 
Parque Dona Lindu, em Recife. 
Cerca de 20 mil pessoas aplaudiram 
o concerto realizado ao ar livre, 

dividido em três partes. Regida 
pelo maestro Leandro Carvalho, a 
OSB apresentou peças eruditas de 
Stravinsky, Glinka e Clóvis Pereira. 
Em seguida, o cantor e compositor 
pernambucano Lenine subiu ao 
palco, para mostrar um repertório 
de suas canções com novos 
arranjos sinfônicos. Para encerrar, 
vários frevos tradicionais foram 
reinterpretados pela Orquestra.

O patrocínio da Queiroz Galvão 
possibilitou à OSB realizar, em  
2013, a série Turmalina Pianistas, 
que trouxe ao país três consagrados 
pianistas do cenário internacional: a 
americana Simone Dinnenstein,  

a britânica Angela Hewitt e a 
francesa Hélène Grimaud.  
Apoio fundamental à Orquestra, 
pioneira nas turnês de divulgação 
da música erudita pelo Brasil e 
reconhecida como a primeira 
orquestra brasileira a realizar 
excursões no exterior.

A iniciativa também incluiu o 
contato entre os músicos da OSB e 
os jovens estudantes da Orquestra 
Movimento Pró-Criança (OMPC), de 
Recife, que tiveram a oportunidade 
de conhecer os músicos da 
Sinfônica e o maestro Leandro, 
além de assistir ao concerto  
com Lenine.
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Projeto Portinari

A Queiroz Galvão patrocina, desde 2010, 

o Projeto Portinari, dedicado a catalogar, 

preservar e divulgar a vida e a obra do 

pintor Candido Portinari (1903-1962), um 

dos maiores artistas brasileiros do século 

20. Em fevereiro de 2013, foi lançado o 

portal do projeto na internet (http://www.

portinari.org.br). Recursos multimídia 

são usados para apresentar reproduções 

de todas as obras do pintor, uma linha 

do tempo documentando as principais 

passagens de sua carreira e textos 

analíticos sobre sua importância histórica. 

Além das informações reunidas no portal, 

o Projeto Portinari ainda patrocinou, em 

2013, as exposições itinerantes Arte e 

Meio Ambiente e Brasil de Portinari, que 

apresentam recortes da obra do pintor, 

ressaltando temas como a infância, a 

história do Brasil e a importância que 

Portinari dava à natureza. Durante o ano, 

Apoio à cultura nacional

as exposições foram montadas no Rio de 

Janeiro (e em várias cidades do interior 

do estado) e em Recife, registrando a 

presença de mais de 90 mil pessoas. 

Oréstia

A peça, dirigida por Malu Galli e com 

texto de Patrick Pessoa, é uma  adaptação 

de três tragédias clássicas escritas em 

458 a.C. pelo dramaturgo grego Ésquilo. 

A Queiroz Galvão patrocinou a produção 

em 2013; o espetáculo cumpriu uma  

elogiada temporada em cartaz na cidade 

de São Paulo, contando com Gisele 

Fróes, Dani Fortes, Luciano Chirolli, Julio 

Machado e Otto Jr. no elenco.

Projeto Tapume

A arte brasileira ajudou a embelezar os 

canteiros de obras da QGDI em 2013. 

Seis artistas – Gil Vicente, Bruno Vilela, 

Rodrigo Braga, Kilian Glasner, Rinaldo 

Silva e Isabel Stampanoni – foram 

convidados a criar obras para compor 

verdadeiras galerias ao ar livre, usando 

os tapumes das construções como 

suporte. As cidades de Recife, Salvador, 

São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília 

participaram da iniciativa, que se estende 

até novembro de 2014. 

Reforma do Parque Zoobotânico de 
Teresina 

Em 2013, foi firmada uma parceria entre 

a Queiroz Galvão Energias Renováveis 

e o governo do estado do Piauí para a 

reforma do Parque Zoobotânico da capital 

Teresina. Estão previstas a construção 

de 4 mil metros de calçamento para 

a prática de caminhadas, novas vias 

internas de circulação para os visitantes 

e ligações entre as trilhas ecológicas, um 

ambulatório para animais, a reforma das 

instalações administrativas e um setor 

para acolher répteis. 

O Projeto Portinari (acima)
se dedica ao resgate da 
obra do pintor Candido 
Portinari, um dos maiores 
nomes da arte brasileira. Já 
a peça Oréstia (à direita), 
elogiada pela crítica, 
contou com o patrocínio do 
Grupo Queiroz Galvão
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Meio ambiente e ecologia

Educação ambiental no Maranhão 

Responsável pela limpeza urbana 

da capital do Maranhão, São Luís, a 

Vital também realiza trabalhos de 

educação ambiental junto à população. 

Entre outros projetos, em 2013 foram 

realizadas a recuperação de pontos de 

coleta de resíduos, blitzen informativas 

sobre o descarte correto, abordagens 

educativas em áreas domiciliares e a 

inclusão de catadores no mercado de 

trabalho. Também aconteceram ações 

socioeducativas para comunidade das 

proximidades do Aterro da Ribeira 

e eventos comemorativos na época 

do Natal, totalizando mais de 125 mil 

moradores beneficiados. 

Simpósio de Restauração Ecológica  

A Construtora Queiroz Galvão 

patrocinou o 5º Simpósio de 

Restauração Ecológica: Políticas 

Públicas para a Conservação da 

Biodiversidade, realizado em outubro 

de 2013 pelo Instituto de Botânica do 

Estado de São Paulo. No evento, foram 

promovidas discussões, análises e a 

execução de estudos, projetos e ações 

relacionadas à restauração ecológica, 

com base em conceitos  

desenvolvidos pela comunidade 

científica e em experiências práticas  

do setor privado.  

Inova em Show 

Apresentando importantes conteúdos 

de conscientização e sensibilização 

acerca da preservação da natureza, o 

Inova em Show, promovido pela Inova 

(subsidiária da Vital) simula a dinâmica 

de um programa de auditório. A plateia 

interage com o apresentador e recebe 

informações sobre reuso, reciclagem, 

descarte correto e destinação de 

resíduos sólidos. Em 2013, o projeto 

recebeu a participação de cerca de 1.300 

jovens da cidade de São Paulo.

Novas árvores na zona leste de 
São Paulo

Um total de 931 árvores foi  

inserido pela CQG no entorno das 

obras do Monotrilho Leste, na cidade 

de São Paulo, como parte do Termo de 

Compromisso Ambiental (TCA)  

firmado entre a companhia e o poder 

público. O programa de plantio 

compensatório e monitoramento 

do estado fitossanitário inclui o 

acompanhamento e a preservação  

das novas árvores. O TCA firmado  

para a construção do Monotrilho  

prevê que 2.698 árvores sejam 

adicionadas à paisagem dos locais  

das obras. 

À esquerda, imagem da 
campanha de restauração 
do Parque Zoobotânico de 
Teresina (PI), apoiada pela 
QGER. Abaixo, uma das 
atividades de campo do 
Simpósio de Restauração 
Ecológica, patrocinado pela 
CQG em São Paulo
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Educação e capacitação profissional

Ética e meio ambiente na Rnest

O projeto Educação Ambiental para 

Construção da Cidadania, desenvolvido 

pela CQG (através do Consórcio 

Ipojuca, que atua na construção da 

Rnest, em Pernambuco), visa fortalecer 

o compromisso da empresa com a 

preservação ambiental e contribuir com a 

construção da cidadania entre os jovens 

da região. Cerca de mil estudantes da 

rede pública de ensino receberam não 

apenas informações sobre impactos 

ambientais e as formas de mitigá-

los, mas também absorveram valores 

éticos e suas relações com os hábitos 

cotidianos e o meio ambiente.

Resgate de flora ameaçada  
no Rio de Janeiro

Já no Rio de Janeiro, a CQG conduziu 

um projeto de resgate da flora 

endêmica (germoplasma vegetal) 

presente nos afloramentos rochosos 

das áreas dos túneis de serviço e 

emboque do túnel de via da Linha 4 do 

Metrô. O material coletado no entorno 

das obras foi analisado pelo Instituto 

de Pesquisas Jardim Botânico do Rio 

de Janeiro. A pesquisa vai subsidiar o 

monitoramento das espécies vegetais 

ameaçadas de extinção presente na 

área de resgate do empreendimento 

e em áreas adjacentes, fazendo uma 

comparação com outras áreas naturais 

que possuam ocorrência natural das 

espécies. Parte do material coletado 

será replantado e preservado no 

próprio Jardim Botânico do Rio.

Preservando o ecossistema 
marinho

Em 2013, a Queiroz Galvão Exploração 

e Produção prosseguiu com 

inciativas ligadas à preservação do 

ecossistema marinho do litoral sul da 

Bahia, beneficiando a população de  

comunidades dos municípios de Ilhéus, 

Una, Canavieiras e Belmonte, no sul 

da Bahia. O Plano de Compensação da 

Atividade Pesqueira (PCAP) promoveu, 

de forma participativa, medidas 

compensatórias, para as comunidades 

pesqueiras da área de influência direta 

(AID) da atividade da companhia, 

contribuindo para a boa gestão dos 

recursos pesqueiros. Em 2013, a 

QGEP produziu um documentário que 

retrata como foi realizado o processo 

do PCAP na região, destacando as 

oficinas para diálogo e os resultados 

obtidos. O Projeto de Monitoramento 

de Desembarque Pesqueiro (PMDP)  

acompanha os desembarques de 

pescado na região, gerando informações 

necessárias para o entendimento 

da interação entre a produtividade 

pesqueira e a atividade de perfuração. 

E o Projeto de Monitoramento de 

Praia, que monitorou as praias da AID, 

visando os registros de encalhes de 

animais marinhos de grande porte, seu 

resgate e reabilitação em uma base de 

atendimento devidamente equipada.

Palestras e cursos em Itaguaí

Cerca de 300 colaboradores que 

trabalham nas obras da rodovia BR-

493 e na construção do acesso ao 

porto de Itaguaí (RJ) participaram de 

eventos de educação socioambiental 

promovidos pela Construtora Queiroz 

Galvão em 2013. Aspectos sociais, 

culturais e ambientais foram debatidos 

em treinamentos, cursos e palestras, 

com o objetivo de ampliar a preparação 

profissional e a comunicação entre os 

profissionais participantes. 

Projeto Desenvolver – Escola 
Profissionalizante

Os canteiros de obras da QGDI em 

Pernambuco receberam núcleos 

itinerantes de capacitação em 2013. 

O Projeto Desenvolver formou duas 

turmas de pedreiros e outras duas de 

carpinteiros, somando 76 operários 

– em fevereiro de 2014, 58 desses 

profissionais já exerciam essas funções 

em obras da empresa. O módulo básico 

do programa, com 16 horas/aula de 

duração, visou sensibilizar e educar 

os alunos para as boas práticas nas 

seguintes áreas: saúde, segurança, 

meio ambiente, qualidade e psicologia 

no trabalho. O segundo módulo, de 

qualificação técnica, teve 184 horas  

de aulas.

Meu Livro, Meu Melhor Amigo
  

Também em Pernambuco, por iniciativa 

da equipe da CQG que trabalha na 

construção da Via Mangue (Recife), o 

projeto Meu Livro, Meu Melhor Amigo 

procurou incentivar o hábito da leitura 

junto a crianças e adolescentes. Livros 

foram distribuídos a 300 estudantes 

de famílias que moram próximas aos 

canteiros de obras, estimulando a 

leitura e conscientizando os jovens da 

importância dos livros para a formação 

de adultos bem preparados para a vida 

pessoal e profissional.

Programa Jovem Aprendiz

Com o apoio do Serviço Nacional da 

Indústria (Senai), a CQG criou, no canteiro 

de obras do pier IV (em  Ponta da Madeira, 

no estado do Maranhão), o programa 

Jovem Aprendiz, destinado à formação 

técnico-profissional de adolescentes e 

jovens e sua inserção no mercado de 

trabalho. Vinte e quatro jovens recém-

formados no ensino médio receberam 

capacitação em mecânica, passando 

por atividades teóricas (ministradas por 

educadores do Senai) e uma etapa prática 

(realizada na oficina da Construtora com 

supervisão de profissionais da CQG e 

professores do Senai).

Educação na Linha 4 
do Metrô-RJ

No Rio de Janeiro, junto às atividades 

de construção da Linha 4 do Metrô, 

várias atividades educacionais foram 

desenvolvidas. O Projeto Histórias 

Cruzadas investiu na narração de histórias 

para crianças da comunidade da Cruzada 

São Sebastião. Batizado em homenagem 

a um consagrado escritor carioca, o 

Projeto Rubem Fonseca promoveu a 
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instalação de bibliotecas nos canteiros 

de obra, estimulando os colaboradores 

à leitura. Já o Programa Transferência de 

Conhecimento reuniu 62 funcionários 

que receberam informações sobre a 

estratégia empregada na mobilização 

de um megaprojeto de infraestrutura do 

porte da Linha 4 – que envolve engenharia, 

logística, ações ambientais e de recursos 

humanos. Com o Caia na Rede, foram 

promovidas atividades de inclusão digital 

e capacitação básica em informática para 

120 pessoas. Finalmente, o programa 

Cruzando Fronteiras destinou-se a fornecer 

conhecimentos básicos da língua inglesa 

para os moradores do entorno das obras. 

Gincana da Solidariedade 

Em setembro de 2013, os colaboradores 

da QGOG participaram da Gincana da 

Solidariedade, iniciativa nascida da 

parceria entre a empresa e a Fundação 

Gol de Letra (criada pelos craques Raí 

e Leonardo, tetracampeões do mundo 

em 1994). Ações como campanhas de 

doações de alimentos e palestras para 

jovens de comunidades carentes do Rio 

de Janeiro mobilizaram os funcionários. 

Aqueles que tiveram participação mais 

destacada puderam representar a QGOG 

no Torneio Gol de Letra, realizado em 

dezembro, com partidas no Centro de 

Futebol Zico (RJ). O Torneio é a principal 

fonte de arrecadação da Gol de Letra, que 

desenvolve projetos de integração social 

com crianças, adolescentes e jovens em 

comunidades socialmente vulneráveis.

Voluntariado na QGEP

Duas campanhas internas foram 

realizadas em 2013 na QGEP, mobilizando 

os funcionários em prol de causas 

sociais. A Gincana do Agasalho, em sua 

segunda edição, engajou colaboradores 

das equipes de Atlanta, Carcará e Manati. 

Cerca de 4 mil itens, entre roupas, 

agasalhos, sapatos e cobertores, foram 

arrecadados e doados a quatro entidades:  

Instituição Saúde Criança, ONG Grupo 

Girassol de Solidariedade, Fundação 

Beneficente Evangélica Jesus de Nazaré 

e Casa de Apoio à Criança com Câncer 

de Santa Teresa. Já a campanha Vamos 

Doar Mais arrecadou 2.088 latas de 

leite em pó, entregues para a Fundação 

Beneficente Evangélica de Jesus de 

Nazaré, ao Orfanato Santa Rita de Cássia, 

à Instituição Saúde Criança e à Casa de 

Apoio à Criança com Câncer de  

Santa Teresa.

Viva Vôlei

Desde 2010, a QGEP patrocina 

o Projeto Viva Vôlei, chancelado 

pela Confederação Brasileira de 

Voleibol (CBV). Trezentas crianças 

e adolescentes entre 7 e 14 anos 

participaram do programa em 2013, 

realizado em dois núcleos no estado 

A QGEP ajuda a preservar 
a fauna marinha na Bahia 
(no alto, à esquerda). Já a 
CQG promove a educação 
na Linha 4 do Metrô-RJ (à 
esquerda) e em Recife, com 
o projeto Meu Livro, Meu 
Melhor Amigo (acima)
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Solidariedade, voluntariado e cidadania

da Bahia: Campinhos e Canavieiras. O 

projeto emprega a prática do esporte 

não só como atividade física, mas 

também para contribuir com a redução 

da evasão escolar, o incentivo a hábitos 

saudáveis e o aprendizado de valores 

éticos e de cidadania. 

Ajuda ao município de 
Manari (PE)

Os colaboradores da CQG que 

trabalham nas obras da Refinaria Abreu 

e Lima, em Pernambuco, arrecadaram 

3,5 toneladas de alimentos para a 

população de Manarí. Município 

nos arredores da área onde está 

sendo construída a refinaria, Manari 

tem um dos mais baixos Índices de 

Desenvolvimento Humano entre 

as cidades brasileiras. O Centro de 

Referência de Assistência Social local 

repassou os alimentos arrecadados para 

mais de 400 famílias da região.

Universidade Brasil-Angola

A parceria da Construtora Internacional 

com o Instituto Nacional das Estradas de 

Angola (Inea), concretizada na Universidade 

Brasil-Angola, criou condições para 

que 49 estudantes angolanos fizessem 

intercâmbio em instituições brasileiras, 

incluindo bolsa de estudos com moradia, 

ajuda de custo, passagens aéreas e apoio 

diplomático para a garantia de matrícula 

e documentação no Brasil. Ao final do ano, 

19 alunos haviam concluído seus cursos. 

Alguns deles iniciaram, conjuntamente com 

a graduação, cursos de pós-graduação e 

de especialização, ao mesmo tempo em 

que preparavam a entrega de seus TCCs 

(Trabalho de Conclusão de Curso).

Saúde Criança 

Sediada no Rio de Janeiro, a Associação 

Saúde Criança Renascer acompanha a 

recuperação de crianças carentes que 

passaram por internação no Hospital 

da Lagoa. Desde 2002, a Construtora 

Queiroz Galvão colabora com o projeto 

com obras de construção e reforma de 

habitações para as famílias beneficiadas, 

proporcionando condições melhores de 

moradia e higiene. Em 2013, 16 famílias 

participaram da iniciativa.  

Angola: Malta da Alegria

Há quatro anos, a Construtora Queiroz 

Galvão em Angola contribui com 

incentivos financeiros para o Projeto 

Social Malta da Alegria, que leva cultura 

e lazer para crianças carentes em 

Luanda. Uma trupe de arte-educadores 

percorre creches públicas, hospitais e 

escolas da capital do país. 

O projeto já atendeu a quase 10 mil 

crianças. Como reconhecimento a  

essa parceria, a Queiroz Galvão  

Estudantes angolanos 
da Universidade de 
Recife: projeto de 
intercâmbio apoiado pela 
área internacional da 
construtora traz novas 
perspectivas aos jovens 
africanos
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recebeu pela terceira vez consecutiva 

o selo de Empresa Amiga da Criança 

dado pelo Instituto Nacional da Criança 

de Angola (INAC), órgão ligado ao 

governo angolano. 

Reforma da Escola Joaquim  
Nabuco (PE)

A Escola Municipal Joaquim  

Nabuco é o único colégio a atender a 

comunidade de Massangana, no Cabo 

de Santo Agostinho, Pernambuco. 

Como parte de seu programa de 

responsabilidade social para com os 

habitantes da região onde está sendo 

construída a Refinaria Abreu e Lima 

(Rnest), a CQG investiu verbas e  

recursos humanos na reforma e 

na ampliação da escola. Foram 

construídas três novas salas de aula, 

uma sala para os professores, uma 

biblioteca, uma sala de música e um 

refeitório. Além disso, a cozinha foi 

reformada; pisos, portas e janelas de 

toda a instalação foram substituídos; 

as redes elétrica e hidráulica foram 

modernizadas; e a escola recebeu 

novos móveis e ventiladores. 

Ampliada, a escola atende agora  

a 230 alunos.

Campanhas de saúde no Peru
 
No Peru, a Queiroz Galvão  

promoveu campanhas de saúde 

voltadas aos trabalhadores 

envolvidos nas obras de reabilitação e 

melhoramento da rodovia que interliga 

as cidades de Yauri, Negromayo e 

Imata. Foi realizada uma vacinação 

em massa contra hepatite e tétano – 

doenças registradas em alto número na 

região. Além disso, foi feita uma grande 

campanha de saúde bucal nos canteiros 

de obras, o que incluiu a montagem de 

um consultório odontológico completo 

para os colaboradores.

Iniciativas na Ecourbis

A EcoUrbis promoveu várias  

iniciativas de cunho social em 2013. 

Com o programa Gincana Social, a 

empresa prestou apoio a instituições 

localizadas no entorno de suas 

instalações, na cidade de São Paulo, 

com base nas necessidades das 

comunidades locais. Outro programa, o 

Écultura, incentivou o hábito de leitura 

entre os funcionários da empresa, 

disponibilizando livros e revistas. 

A população vizinha ao Centro de 

Tratamento (zona leste de São Paulo) 

teve a chance de conhecer melhor a  

operação e a implantação da  

unidade, além de entender os  

projetos de compensação ambiental 

realizados pela EcoUrbis, com 

o Programa de Participação e 

Comunicação Social. As reuniões 

registraram a presença de cerca de 

3.400 pessoas.

O Projeto Viva Vôlei 
(no alto, à esquerda) é 
uma aposta no esporte 
como incentivo a hábitos 
saudáveis. O Saúde Criança 
(acima, o mascote do 
programa; à esquerda, 
uma família beneficiada) 
acompanha a recuperação 
de crianças carentes 
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